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Kellgr en-studier.
Av E. N. Tiger stedt.

Efterföljande studier äro spånor, tillkomna under arbetet på en liten 
populär skrift om Kellgren. De innehålla uppgifter och iakttagelser, som 
trots sin i många stycken fragmentariska karaktär synts böra meddelas 
forskningen. Någon uttömmande behandling av här dryftade frågor har 
inte avsetts.

I. Kellgrens far.

Johan Henric Kellgrens far, kyrkoherden i Floby, kontraktsprosten i 
Wånga kontrakt, magister Jonas Kiellgren, har hittills inte blivit föremål 
för intresse från den litteraturhistoriska forskningens sida, om man un
dantar hans levnadsöden i Finland, som skildrats i Wilhelm Lagus’ 
grundliga monografi Skalden Johan Henrik Kellgrens finska lefnads- 
minnen (1884). Därtill komma så den knapphändiga och, som Lagus visat, 
inte fullt tillförlitliga minnesrunan i Joh. W. Warholm, Skara stifts herda
minne, I (1871), som i sin tur stöder sig på en i Skara Stifts-Tidning 
1812 publicerad kort biografi1, samt slutligen de av den äldste sonen Jo
nas till ledning för Nils von Rosenstein nedskrivna »nota» om Johan 
Henric, som också beröra fadern. De ha som bekant tryckts av M. G. Schy- 
bergson i Finsk Tidskrift, 1895. Jonas Kiellgrens verksamhet i Floby har 
belysts i tre lokalhistoriska arbeten, som synas ha undgått litteraturhisto
rikernas uppmärksamhet: Assar Blomberg, Floby pastorat (1924), Carl 
Martin Bergstrand, Kulturbilder från 1700-talets Västergötland (1933) 
och Johan A. Lundström, Ur Floby krönika (1942).

Frånsett den egentliga Kellgren-litteraturen, torde detta vara allt vad 
som i tryck föreligger om Jonas Kiellgren, med undantag för några rader 
i Jonas Fr. Mellin, Tal och personalier vid enke-prostinnan, högädla fru 
Eva Maria Kjellanders, född Kellgren, begrafning uti Åsleds kyrka, den 
31 oktober 1815 (Stockholm 1816)1 2 och några notiser i personhistoriska 
arbeten3. Kungl. Biblioteket förvarar en handskriven »Pro Memoria» om 
Jonas Kiellgren, författad av hans äldsta dotter i det andra äktenskapet, 
Hedvig Eleonora Gjötberg.4 Den likpredikan över honom, som bör ha hål

1 Slcara Stifts-Tidning, 1812, nr 31, anförd av Gustaf Ljunggren, Smärre skrifter, 
3, 1881, s. 147.

2 Mellins tal anföres av Lennart Josephson, Kellgren och samhället (1942), s. 265, 
not 3.

3 Se Lagus, Åbo Akademis studentmatrikel, 1, 1640—1740 (1891), s. 396 och A. B. 
Carlsson, TJppsala Universitets matrikel, 2, 1700—1750 (1919—23), s. 162.

4 Anförd av Josephson, l. c. — Promemorian utgöres av en liten, tättskriven lapp, 
tydligen bilagd ett brev och undertecknad »Din Syster Hedda». Den är alltså ställd till



lits av magen och efterträdaren Jacob Lengblom, har inte tryckts och synes 
inte finnas kvar.

Kiellgrens egen akademiska produktion under studieåren i Åbo in
skränkte sig till två dissertationer och svensk och latinsk vers av enklaste 
art.5 Av dissertationerna har den ena, en historisk, säkert Kiellgrens lä
rare Algot Scarin till författare.6 Den andra, en filosofisk, kan möjligen 
ha skrivits av Kiellgren själv, men den är inte mera originell för det: ett 
torftigt referat av wolfianismens affektlära.7 Den predikan som han höll 
vid prästmötet i Skara 1754 trycktes ej och synes ej vara bevarad8, lika 
litet som andra predikningar av honom.

Det vore dock, skulle man tycka, av betydelse och intresse att bilda sig 
en närmare föreställning om den man som inte bara var far till en av 
Sveriges största diktare, utan även av allt att döma den som betytt mest 
för Kellgren under hans barndom och första ungdom — både positivt och 
negativt. Den äldre sonen har betygat faderns omsorg om den begåvade 
yngre sonens uppfostran:

3°. Hans [Johan Henrics] upförande i barndomen var ganska stilla och in
draget, han deltog sällan i barnsliga och pojkaktiga lekar och nöjen; ntan i stället 
roade honom, att sitta inne och med sin far raisonnera om alla ting, som före- 
kommo hans lilla upmärksamhet, och ådagalade då redan en synnerlig lärgirighet. 
Innan han fylt 5 år läste han rent svenska hvar som hälst, och derefter togo straxt, 
efter hans egen åstundan, de Grammaticaliske studierne sin början. Han hade 
ingen annan Informator än Fadren.0

Det är en vacker familjeidyll som Jonas Kiellgren d. y. här upprullar 
för oss: den gode och omtänksamme fadern som med mild hand leder sin 
späde son vid hans första stapplande steg på lärdomens bana. Och denna 
bild har gjort ett så djupt intryck på forskarna, att de nöjt sig med att 
fastslå att prosten Kiellgren var en öm och förståelsefull far.1 På sin höjd 
har man uttryckt sin förvåning över att den ömme faderns son »så snabbt 
kunde ryckas med av upplysningsradikalernas präst- och religionsförakt», 
då det ju vore tydligt, »att fadern inte kunnat bidraga till någon präst
antipati hos honom».2
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ett av fru Gjötbergs tre syskon ■— vilket framgår ej. Då det heter att båda sönerna 
äro magistrar, är promemorian författad efter juli 1772, då Johan Henric promoverades, 
och naturligtvis före 1793, då Hedvig Eleonora själv dog. Närmare datering synes inte 
möjlig, ehuru det verkar som om modern ( f  1784) ännu vore i livet, åtminstone näm- 
nes inte hennes död.

5 Jonas Kiellgren responderade 1 april 1732 pro gradu med De affectibus humanis 
och disputerade 1 juni 1732 pro gradu med De Suenonum in Livoniam meritis. Jfr Lagus, 
STcalden Johan Henrik Kellgrens finska lefnadsminnen, s. 7 ff., som avtrycker tre strofer 
ur en versifierad svensk dedikation till den förra dissertationen.

6 Det framgår av Scarins brev till Daniel Tilas 1763 (KB), jfr M. G. Schybergson, 
Historiens studium vid Äbo Universitet, 1891, s. 57.

7 Se Th. Rein, Filosofiens studium vid Åbo Universitet, 1908, s. 168.
8 Se Warholm, Skara stifts herdaminne, 1, s. 435. Jag har förgäves eftersökt denna 

predikan. SKDA ( =  Skara domkapitels arkiv), F Y l 1 (Prästmöteshandlingar 1685— 
1833) innehåller ej handlingar för mötet 1754. Se Lärda Tidningar, 1754, s. 309 ff. (3 
oktober), där Kiellgrens predikan nämnes.

0 Schybergson, Johan Henrik Kellgrens minne i Finland, Finsk tidskrift, 1895, 1, 
s. 250.

1 Så t. ex. Otto Sylwan, Johan Henric Kellgren, 2 uppl., 1939, s. 8.
2 Josephson, a. a., s. 265.
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Det finns dock redan i Jonas’ anteckningar en passas som borde ha var
nat för dylika slutsatser. Han inleder sin ofta citerade skildring av fa
derns litterära och konstnärliga anlag3 med orden: »Vår S. Far var en i 
sin tid grundlärd Man med godt genie, genomträngande omdöme och sta
dig och ferme caractère.»4 Vad sonen antyder, har Warholm, stödd på lo
kaltraditionen, klart utsagt: »Prosten Kellgren hade ett allvarsamt, fast 
och föga eftergifvande lynne.»5

Warholm tillägger att »detta ådrog honom ovänner», och anför som 
bevis en process, som närmare skall behandlas nedan. Men framför allt 
böra dessa egenskaper ha skaffat prosten Kiellgren en oförsonlig fiende i 
hans yngre son. Kellgrens utomordentliga ömtålighet för allt tryck och 
tvång, hans upproriska frihetsbegär, hans kritiska och satiriska lägg
ning — allt detta är drag som väl varit medfödda, men som utvecklats 
och skärpts tack vare förhållandet till den man som över honom ägde fa
derns och prästens dubbla auktoritet. Kellgrens frenetiska antiklerikalism, 
som följde honom genom hela hans liv, kan bäst förstås såsom en reaktion 
mot en dylik prästerlig fadersauktoritet.

Därmed är naturligtvis inte sagt, att prosten Kiellgren i egna och 
andras ögon varit någon hård eller ens sträng far. Säkerligen gjorde han 
blott vad han ansåg vara sin plikt som kristen familjefar och präst. För
modligen reagerade hans andra barn — t. ex. Jonas — annorlunda än 
Johan Henric. I ett prästhem på landet i 1700-talets Sverige var faders
makten ännu stark och obruten; den godtogs som en självklar sak av så 
gott som alla. Kellgrens senare liv visar att han hörde till undantagen.

Det kan invändas, att vi inte veta någonting om förhållandet mellan 
far och son, utöver vad Jonas berättar. Johan Henric har som bekant en
dast två gånger uttalat sig om sin far. Ena gången, då han i ett brev iro
niserar över dennes olyckliga äktenskap6, andra gången i det kända vers
brevet till Schröderheim, vari han gycklar över faderns plan att göra ho
nom »til stöd för Christna Religion».7 Det är en tystnad som kan kallas 
talande. Kellgren var eljest på sitt sätt en släktkär man; han sörjde för 
sin svågers och sin brors timliga välfärd. Och han hade, som inte minst 
hans brev visa, starka anlag för tacksamhet och tillgivenhet. Om han inte 
gett uttryck åt dessa känslor gentemot sin far och förste lärare, är det 
svårt att draga mer än en slutsats.

En bättre kännedom om Jonas Kiellgren skulle kasta ljus över hans 
förhållande till sonen. Och en dylik kännedom är inte omöjlig att ernå, 
även .utan tillgång till nya, hittills okända privatdokument. I sin egen

3 Josephson, l. c. säger missvisande att även Mellins likpredikan och Hedvig Eleonoras 
promemoria skulle omtala Jonas Kiellgrens »vittra och musikaliska anlag». Dottern 
förbigår dem helt, och Mellins fraser sakna allt värde, då de äro rent stereotypa: 
»Hennes Far var, genom efterdöme och undervisningar, lika Lärare i sitt hus, som han 
var i Församlingen! — och utomdess en lärd och vitter man. — Omgifven af sin hustru 
och sina barn, under böner och lofsånger, helgade han sig och dem åt Skaparen» (a. a., 
s. 7). Detta är påtagligen idealbilden av en god präst — inte ett personligt intryck 
eller en levande tradition.

4 Schybergson, l. c.
5 Warholm, l. c., jfr ock den ovannämnda biografien i Skara Stifts-Tidning.
6 SFSV, 9 ( =  SvensTca författare utgivna av Svenska vitterhetssamfundet, 9, Johan 

Henrik Kellgren, Samlade skrifter utgivna av Otto Sylwan, Sverker Ek och Allan Sjö- 
ding) : 6, s. 91, jfr Josephson, l. c.

7 SFSV, 9: 2, s. 224 ff., jfr Josephson: a. a., s. 266.



42 E. N. Tigerstedt

skap av prästman och kyrkoherde har Jonas Kiellgren nämligen efter
lämnat inte så få spår av sin verksamhet — och därmed även av sin per
sonlighet — i akterna. E tt studium av dessa ger vissa upplysningar, som 
indirekt ha sin betydelse även för Johan Henric. Om inte annat, så av
tecknar sig den miljö vari han föddes och växte upp klarare än förr.

Det material som står till förfogande är emellertid ensidigt och ofrivil
ligt vilseledande. Tjänsteansökningar, inlagor och protokoll avslöja inga
lunda alla sidor hos en människa — eller ens de djupaste och väsent
ligaste. Plågans skri och hälsans tystnad — de geij erska orden ha sin sär
skilda giltighet i dylika fall. Det är snarare i vissa extraordinära situa
tioner än i ämbetets och familjelivets vardag som vi här få se Jonas Kiell
gren. Men just dessa situationer ha å andra sidan förmågan att blotta 
egenskaper eller lyten, något som underlättas av den bristande formali
teten i 1700-talets offentliga handlingar. Den officiella fernissa som nu 
täcker aktstycken av denna art saknades då i hög grad.

Jonas Kiellgrens levnadsöden i Finland, där han 1740 avancerade till 
kyrkoherde i Mörskom i Borgå stift, ha så ingående behandlats av Lagus, 
att de här kunna lämnas därhän.8 De voro emellertid av mindre vanlig 
natur. Kiellgren blev bedragen av sin första hustru, från vilken han 
1743 blev skild. I samband med denna historia häktades han som miss
tänkt för att ha anstiftat mord på sin svärfar, och frikändes först efter 
många månaders rannsakan. Kort efteråt inföllo ryssarna i Finland, och 
Kiellgren fick enligt egen — nedan återgiven — uppgift svårt lida av 
fiendens grymhet. Han misshandlades och berövades sin egendom. 
Mörskom liksom hela Finland hade lidit svårt under, »lilla ofreden», och 
Jonas Kiellgren, som enligt Lagus ’ välbestyrkta omdöme »icke plägade 
släppa sina materiela fördelar»9, och som 1744 gift om sig med änkefru 
Christina Elisabeth Friesenheim, f. von Wulff1, beslöt att söka sig tillbaka 
till Sverige.

Kiellgren följde härmed blott sin stiftsherde, bisköp Daniel Juslenius’ 
exempel, ty denne, som 1742 begett sig till Sverige, lyckades 1744 bli u t
nämnd till biskop i Skara — Jonas Kiellgrens gamla stift.* 1 2 Kiellgren 
kunde alltså påräkna Juslenius’ kraftiga stöd, när han nu energiskt skred 
till att skaffa sig ett pastorat i hemorten.

Redan 31 augusti 1745 avlät Borgå domkapitel en skrivelse till Skara 
domkapitel, i vilken Kiellgren varmt, rekommenderades till erhållande av 
ett ledigt pastorat.3 Samma rekommendation avsändes den 27 november 
till Kongl. Maj:t.4 Det heter där, att Kellgreen (!) »ådagalagt nöjaktig 
flijt, trohet och alfware uti sitt Ämbete, under et stilla och alfwarsamt

8 Se Lagus, a. a., s. 6 f f .
9 Lagus, a. a., s. 10 A. 9.
1 Hon kallade sig efter sin styvfar Aminoff (namnet skriver hon olika), jfr Lagus, 

a. a., s. 17 ff. och Berndt Aminoff, Vem var skalden Johan Henrik Kellgrens moder?, 
Genos, 1931, s. 103—104.

8 Se härom A. J. Pietilä, Daniel Juslenius. Hånen elämänsä ja  vaikutuksensa, 2, 
1910, s. 173 ff.

3 Lagus, a. a., s. 12 not 12 och s. 15 not 15. Skrivelsen är bifogad Skara konsistorii 
förslag till Hova pastorat 20 augusti 1746 i Skara Consistorii und. skrifvelser 1745— 
1747, Riksarkivet. — Om ej annat anges, finnes i fortsättningen anförda arkivalier i 
Riksarkivet.

4 Skara Konsistorii und. skrifvelser 1745—1747.
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npförande». På grund härav och emedan Kiellgren fått lida mycket av 
fienden föreslår domkapitlet, att han måtte få Fredsbergs pastorat utan 
provpredikan.

Kiellgren nöjde sig emellertid inte med sitt eget domkapitels rekom
mendation, utan lyckades också förmå Åbo domkapitel att inskrida till sin 
förmån. Säkerligen hade han bland kapitulares gamla vänner från studie
åren. D^n 2 oktober 1745 skrev Åbo domkapitel till Kungl. Maj:t och an
mälde Kiellgren »til allernådigst befordran» till Fredsbergs pastorat:

som detta Consistorio är bekant, så wäl med hwad flijt och åhåga merbem. 
Kyrkioherden Kiellgreen (!) för många år tillbaka wid Kongl. Academien här- 
städes sina studier fortsatt såsom ock hwad olyckeligit öde Honom wid Ryssarnes 
senaste annalkande framför andra öfwergått.5 6

Själv avlät Kiellgren en bevekande supplik till majestätet, där det bl. a. 
heter:

Sedan mitt Lyckoskepp af mycken bister olycksstorm och häftigt swallande mot- 
gångswågor ganska ynckeligen bråkat och kråsat, har, igenom Guds och goda Led
sagares hielp, omsider kommit at stanna, uti ett önskeligit läge, inunder Eders 
Kong. Majestets Höga Kongeliga Thron, bönfaller, Stormächtigste och Mildaste 
Konung, Eders Kongeliga Majestet, iag i allerdiupaste undersåtelig underdånighet, 
det wille Eder Kong. Majestet med en liten högmild blick betrachta mitt swåra 
öde och uselhet, samt med några nådiga ord anbefalla mitt bofälliga Fartyg til 
förbättring, så at iag ännu dermed kunde slippa til mit Kiära Fädernesland, at 
der förrätta hwad Gud och Eders Kongeliga Majestet af nåder täckes mig befalla. 
Den store Öfwerkonungen, som har alla Konungars hiertan i sin hand, lärer wis- 
serligen böja Eders Kongeliga Majestets milda hierta til Kongelig nåd och miss- 
kundsamhet.0

Dock, denna vältalighet förfelade sin verkan. Visserligen beviljade 
Kongl. Maj:t 18 mars 1746 i rådet Kiellgrens anhållan att få uppföras 
på förslag till pastorat i Skara stift utan provpredikan. Men Fredsberg 
gavs åt en annan, oaktat Skara domkapitel i skrivelse till Kongl. Maj:t 
29 januari 1746 uppfört Kiellgren »primo loco» bland extraordinarios på 
förslag till detta pastorat7, vilket inspirerade honom till ett ordrikt tack 
för domkapitlets »stora mildhet, ömhiertenhet, gunst och godhet»8. Även 
Hova pastorat gick honom förbi.9

Dessa motgångar sporrade Jonas Kiellgren till nya ansträngningar. 
Floby pastorat hade blivit ledigt, och han sökte nu detta.1 Floby var lik
som Fredsberg ett regalt pastorat, dvs. att prästval visserligen ägde rum, 
men att Kongl. Maj:t inte var bundet att välja en av de 3 på ordinarie 
förslag satta. Kiellgren blev av domkapitlet uppförd »extra ordinem» så
som nr 2.2

5 Åbo Konsistorii und. skrifvelser 1742—1747.
6 Den odaterade inlagan är bifogad Åbo domkapitels nyss anförda skrivelse.
7 Skara Konsistorii und. skrifvelser 1745—1747.
8 Skrivelse dat. Mörskom 10 juni 1746. Floby. Äldre handlingar 1686—1750 (SKDA, 

E VI 26 a).
0 Se Skara konsistorii förslag till Hova pastorat 20 augusti 1746 i Skara Konsistorii 

und. skrifvelser 1745—1747.
1 Floby uppföres av P. E. Lindskog, Försök till en korrt (!) beskrifning om Skara 

stift, 5, 1816, s. 459 bland »Andra Classen, de medelmåttige» av pastoraten. Se vidare 
a. a., 2, 1813, s. 229 ff.

2 Se Skara konsistorii förslag till Floby pastorat 11 oktober 1746 i Skara Konsistorii 
und. skrifvelser 1742—1747.
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I denna situation är det som Jonas Kiellgren, som begett sig till Stock
holm, för att i egen person påverka utgången av ärendet, 30 oktober 1746 
riktar en lång inlaga till Kongl. Maj:t.3 Det är ett i många avseenden 
intressant och märkligt aktstycke, som förtjänar att trots sin längd av
tryckas in extenso:

Förunn, Aldramildaste Konung, en fattig, arm och olyckelig Prästman, som un
der sidsta Fiendteligheten i Finland undergått det omilda^ grufweliga och bistra 
öde, som ingen annan på jorden nu lefwande, än mindre någon af des wederlikar 
smakat och erfarit, och unn mig den nåden, at uti allerdiupaste undersåtelig 
ödmiukhet få framträda inför Eder Kongl. Majtts milda ansichte, och järntê  en kort 
underdån. ödmiuk berättelse om mitt usla tillstånd, nöd och lidande, få anhålla med 
lika underdån. ödmiuk bön om Eder Kongl. Majtts mildförbarmande nåd til min 
lyckas befordran och min högtönskeliga hjelp och uprättelse.

Utom mycken annan swåra tryckande nöd och wederwärdighet, som mig olycke- 
ligen öfwergått, är detta, såsom det besynnerligaste och förnämsta, at iag d. 16 
Julii 1742 måste med outsägelig hiertans fasa och häpenhet se mig och mitt hus 
omringat af ett partie barbariske och med mordgewähr bewäpnade Cassacker, de 
der straxt inkommandes tillika genom sönderslagne fönster och dörrar mig bund- 
nan til händer och fotter all min Egendom beröfwade, af klädde och piskade 
mig naken med läderpiskor på blotta kroppen, brände mig alt omkring under 
glödande och logande eld, bortsläpade mig sedan bundnan med sig, ifrån mitt 
Lilla då på des 4de åldersåhr warande Moderlösa Barn, som med sträckta armar, 
skriande rop och bittra, hiertrörande tårar sin Faders ynkeliga Marter och Tor
tyrer åsedt, och der på des jemmerfulla afferd se och skåda måste.

Jag anförer intet detta, såsom någon merit eller gällande grundorsak til min 
önskade befordran, utan allenast til at röra Eder Kongl. Majtts högmilda hierta 
til förbarmande nåd och miskundsamhet öfwer en så torftig, olyckelig, arm och 
nödstäld Person som iag är; Ehwad min förtienst och skickelighet widkommer, 
så hafwa både Åbo och Borgå Domcapitler, uti sina til Eder Kongl. Maj“ för 
mig i underdånighet insinuerade Böneskrifter, om sådant redan betygat och wid 
handen gifwit, när iag för et åhr sedan til det då ledigwarande Fredsbergs Pastorat 
mig anmält hade; förutan det som Scara Consistorium, uti sine underdånigste 
Förslag, så wäl til sidstnämde Fr edsberg, som enkannerl. och i synnerhet til det 
af Eder Kongl. Maj“ nyligen bortgifwna Hofva Pastorat, til min önskade be
fordrans ernående låtit inflyta. Jag har ock niutit den höga Lycka och förmohn, 
uppå mina Förmäns hos Eder Kongl. Maj“ för mig fälta underdånigste Förböner 
och föreställningar, at Eder Kongl. Majtts högtbeprisliga nåd och mildhet, för 
hwilket iag äfwen tillika nu aflägger min underdånödmiukaste (!) Tacksägelse, 
yttrat sig så longt, igenom des af d. 18 sidstl. Martii allernådigste skrifwelse til 
Scara såwäl som Borgå Domcapitler, at iag i nåder är worden förskont och befriad 
för Profpredikans afläggande, i hwad Församling, som iag i min Födelseort uti 
Wähllof. Scara Stift kunde söka mig til. Hwad återstår nu annat för mig, än uti 
diupaste underdånighet bedia och afwachta Eder Kongl. Majtts förbarmande nådes 
och mildhets wälsignande fullbordan; Hwartil det hos Eder Kongl. Maj“ ifrån 
Scara Domcapitel, til Floby Pastorats besättiande inkomna underdåniga Förslag 
gifwer mig nödstälte och högtbeträngde Prästman ett innerl. hugnande hopp och 
Eder Kongl. Maj“ ett lämpeligit och lägligt tilfälle til des förbarmande nådes och 
mildhets wälsignande utöfning, på en så olyckelig, torftig och nödstäld Person.

Jag är wäl på detta Floby Förslag icke på tecknad såsom en ibland de 3. or- 
dentel. föreslagne Prästmän, och det af den grund och orsak, at iag den tiden, 
som författningen giordes af Domcapitlet til samma Pastorats besättiande, war

3 STcara Konsistorii und. sTcrifvelser 1745—1747. Inlagan föreligger i två praktiskt 
taget identiska exemplar, som bifogats domkapitlets förslag till Floby. Båda exemplaren 
äro skrivna och undertecknade av Kiellgren, men endast det ena är daterat.
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redan i underdånighet nämd och föreslagen hos Eder Kongl. Maj“ til Hofva; Men 
som nu Hofva är til en annan i nåder bortgifwit, och iag med Floby, som är en 
longt mindre och semre lägenhet än som Hofva, skulle finna mig hierteligen nögd, 
om iag man derwid, ehuru liten och ringa den är, kunde i nåder blifwa ihogkom- 
men och hulpen, Constorium äfwen uti des til Eder Kongl. Maj“ öfwer Floby 
insända biförslag eller Förteckning på flera medsökande, samma orsak til min för- 
mohn gunstbenägit inflyta låtit, jämte underdånödmiuk erindran om mitt på Hofva 
Förslag utmärckte tilstånd och meriter; Så hoppas samt beder underdånödmiukast 
Eder Kongl. Maj“ iag arme, genom fiendens grymma tyranni och tyranniska grym
het ynckeligen handterade och utblottade Man, at iag wid detta Lilla Floby Pasto
rats förgifwande kunde komma i högnådig åtanke.

Ach, Stormächtigste Konung! Ach, allernådigste och mildaste Konung! Tänck 
uppå min stora fattigdom, twång och torftighet; Tänck uppå min longa, beswärliga, 
fahrliga och för en fattig man öfwer Land och watn ganska kostsamma resa, som 
iag mig företagit, til at få se Eder Kongl. Maj“ 3 dyra Person och milda ansichte; 
Tänck uppå min ytterst i Finland med 3. små menlösa barn, til werlden snart in- 
wäntandes det fierde, i sorg och fattigdom sittiande hustru; Tänck uppå det bistra 
hot, obarmhertiga gisslande, swidande sår, blodiga strimmor och grufsamma eld, 
som iag framför alla andra Finlands inwånare, en der warande Främling, af en 
grym och barbarisk Fiende lida och utstå måst; Tänck endteligen uppå den Maje- 
stetelig macht, barmhertighet, nåd och mildhet, som all min wederwärdighet, nöd 
och uselhet kan, på en gång, med en barmhertighets mine och ett enda nådes ord, 
hielpa, förbettra och borttaga. Således liknar sig då Eder Kongl. Maj“ 3 jordiska 
guddomlighet på den alla Konungars Konung för sin nåd och barmhertighet ewin- 
nerligen Högtlofwade Himlagudens mildhet, hwilken, ehuru den förbarmar sig 
utöfwer alla sina Barn och Rikes undersåtar, ser likwäl enkanner- och förnämligast 
til dem, som hans förbarmande nåd bäst tarfwar och behöfwer samt, under stilla 
hopp och ödmiuk förtröstan, honom trägit derom bedier och åkallar.

I sådan underdånödmiuk bön, hopp och tilförsicht, om Eder Kongl. Maj“ 3 mild- 
förbarmande nåd och nådigsta bönhörelse iag, under oaflåtelig trägen och trogen 
förbön til Himla Majestetet, för Eder Kongl. Maj“ , des trefnad, wälgång och 
sällhet i tiden och i ewigheten, med allerdiupaste undersåtlig wördnad intil döds
stunden, stedse framhärdar.

Stormächtigste Allernådigste Konung 
Eders Kongl. Maj“ 3 

Allerunderdånigste och troplichtigste 
Undersåte och Förbediare 

Jonas Kiellgren.

Utsikt till befordran har alltid varit en mäktig inspirationskälla till 
.andlig och världslig vältalighet. Och såväl det ödmjuka smickret som den 
krökta ryggen utmärkte tidens supplikanter. Likväl torde man få medge, 
att Jonas Kiellgrens inlaga går mycket långt — i alla avseenden. Salvelsen 
är sliskigare, smickret tjockare, vältaligheten floskulösare än genomsnittet. 
Kiellgrens påstående att han begett sig till Stockholm för att skåda Fred
rik I :s »dyra Person och milda ansichte» överträffas blott av den passus, 
där den gamle syndarens »jordiska gudomlighet» förliknas vid det him
melska majestätet. Sådana komplimanger voro naturligtvis inga nyheter. 
Men Kiellgren turnerar dem med en frikostighet och en lätthet som tyda 
på en mycket mjuk rygg — och på stilistisk begåvning.

Man kan nämligen inte förneka, att denna supplik liksom den förra 
ådagalägger en god förmåga att uttrycka sig i skrift. Det är en egenskap 
.som återfinnes i andra aktstycken av Kiellgrens hand — och hos hans son.
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Till och med handstilarna äro lika, ty prosten Kiellgrens klara, fasta, 
drivna stil har en fatal likhet med Johan Henrics, ehnru sonen skrev fransk 
stil, ej tysk som fadern.

Kryperiet fick sin belöning. Det verkar rentav som om gamle kung 
Fredrik personligen intresserat sig för Jonas Kiellgren, att döma av råds
protokollet för 14 november 1746:

Ock som Hans Kongl. Maj“ igenom H. RiksRådet Gref Gyllenborg [Jacob 
Gyllenborg] i nåder befallt anmälas, det ville Kongl. Maj“ hugna Kyrkoherden i 
Mörskom af Borgo Stift Kiellgren med transport till detta Floby Pastorat, i anse
ende till den swåra medfart han af fienden wid sidsta kriget i Finland lidit, samt 
att han, der han icke till Hofwa för detta lediga Pastorat warit föreslagen, nu 
till Floby hade blifwit anmäld: hwarwid deras Excellenser icke hade något att i 
underdånighet påminna; Så befaltes, att fullmakt för bemlte Kiellgren på Floby 
Pastorat i Scara Stift utfärdas.4

Det finnes ett avsnitt i Jonas Kiellgrens stora inlaga som förtjänar en 
särskild uppmärksamhet, nämligen skildringen av hans av ryssarna vål
lade lidanden. Den omutligt kritiske Lagus har påpekat, att alla uppgifter 
härom återgå på Kiellgren själv och att de inte kunna beläggas ur andra 
källor samt att de åtminstone på vissa punkter måste vara oriktiga.5 * E tt 
drag sådant som den lilla dottern som med utsträckta armar ropar efter 
sin far verkar också »too good to be true».

En ännu mera detaljerad skildring av Jonas Kiellgrens martyrium fin
ner man i Hedvig Eleonoras promemoria, som naturligtvis har fadern till 
sagesman:

1742 d. 16 aug. kommo Ryska Cassakarne till Prästgården i Mörskum, och 
bådo Sal. Probsten wisa sig Kyrkans pengar, men då han det ej gjorde, klädde 
de af honom, piskade med läderpiskor och brände honom wid en hop tort ris
bränsle som låg på Prästgården plundrade sedan huset, bundo honom på en häst, 
och då han af wanmägtighet föll ned på jorden bundo 2ne Cassakar honom med 
tog wid en gjerdesgård, då en af dem drog ut swerdet och wille genomstinga honom, 
hwarwid sal. Probsten pekade åt hjertat, då den andra Cassaken såg det, slog 
han honom wid örat som hade blottat swerdet, derpå löste de honom och läto 
honom gå. Då han kom fram till en bonde uti Mörskums församling af hwilken 
han fick ett par permissioner och ett par gamla skor, derpå gick till Prästgården, 
då husen woro öde, egendomen borta, och tjenstefolket med dess doter hade flyttat 
åt skogen, derpå begaf han sig, i samma ynkanswärda tillstånd till Swenska 
Armeen, som icke warit mycket långt därifrån, då Generalerne bef al te att han 
skulle utaf fältskärarne hafwa skötsel och sedan få kost till dess han blefwe läkt. 
Af Krigspräster och Officierare fick han något penninge sammanskott till Kläder.®

Man fäster sig vid att datum varierar7 och att dotterns närvaro vid fa
derns bortförande inte omnämnes. Sådana avvikelser försvaga inte i och 
för sig trovärdigheten, ehuru de befästa intrycket att Kiellgren efteråt 
dramatiserat sina upplevelser. Uppgiften att Kiellgrens lidande berodde

4 Rådsprotocoller uti Inrilces-Civile-Ärenäen för senare Halfwa Ähret 1746, s. 1610 v°. 
Kabinettsprotokollet för 17 november 1746 saknas i Riksarkivet.

5 Se Lagus, a. a., s. 12 ff., som påpekar att Kiellgren synes ha »förklarat sitt häk
tande 1741 som fångenskap hos fienden» och låtit sin första hustru omkomma vid flyk
ten undan ryssarna.

* I det anförda avsnittet ha flera förkortningar upplösts.
7 Både 10 juli och 16 augusti ligga inom de av Lagus, a. a., s. 13 f. angivna tids

gränserna.
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på att han vägrade att förråda var kyrkans pengar voro gömda återkom
mer i accentuerad form i den skrivelse varmed Kiellgrens andra hustru 
efter makens död hos Gustav III anhöll om dubbla nådår.8 Det är påtag
ligen Kiellgren själv som berättat detta för hustrun, som då ännu inte 
var gift med honom. Inte desto mindre måste historien om hans hjälte
modiga tystnad — som återkommer i andra källor och även där måste 
återgå på honom9 — vara en fri fantasi, ty eljest skulle han förvisso ha 
framhållit denna stora merit i sin ansökan om Floby.

Änkans böneskrift innehåller också detaljer som direkt strida mot dot
terns berättelse och förhöja Kiellgrens lidanden:

Efter således utstånden Torture, kastades öfwer dess nakna och brända kropp 
en gammal Kysspäls, då han, fastbunden wid en stegbygel, måste löpa med wid 
sidan af en häst till dess han swimmade bort, då han kastades utaf wägen såsom 
död.

I huru hög grad Kiellgren överdrivit sina lidanden är numera omöj
ligt att fastställa. Säkert är blott att han utnyttjat dem med framgång.

Jonas Kiellgren hade lyckats i sin strävan att återvända till fäderne
bygden, men han skulle snart finna, att han där betraktades som en främ
ling och en inkräktare. Av stiftets prästerskap var nykomlingen så myc
ket mindre välsedd, som rykten om hans skilsmässa och mordet på hans 
svärfar trängt fram till Skara och Floby. När han 1749 utsågs till kon
traktsprost, protesterade sex av kontraktets sju kyrkoherdar däremot, 
åberopande processen mot honom.1 Det har också påpekats att Kiellgren 
aldrig hedrades med förtroendet att väljas till riksdagsman.* 1 2

Även i Floby stötte Kiellgren på motstånd. Flera medlemmar av för
samlingen hade önskat se den mångårige komministern Oluf Bredenius 
som kyrkoherde, ehuru han inte ens kom på förslag, då han inte avlagt 
pastoraiexamen.3 Men dessutom tvangs Kiellgren att vidtaga flera im
populära åtgärder. Både kyrkan och prästgården befunno sig vid hans till
träde i dåligt skick.4 Den senare hade brunnit 1738 och Kiellgrens före
trädare Olaf Lithberg hade blott genom åtal inför tinget tvungit socknen 
att bygga upp den på n y tt; den var ännu 1749 inte fullt färdig.5 E tt dy
likt bygge kostade pengar. Och samtidigt genomdrev Kiellgren, att kyr

8 Änkeprostinnan Kiellgrens skrivelse (odat., inkom 27 juni 1771) är bifogad lands- 
hövdingsämbetets i Mariestad utlåtande av den 8 augusti 1771, se Landshöfdingarnas 
skrifvelser till Kongl. M aj:t. Skaraborgs län, 40, 1769—1771.

0 Uppgiften läses utom i Borgå domkapitels ovannämnda rekommendationer även i 
de s. k. Barfodska papperen i Helsingfors universitetsbibliotek, se Lagus, a. a., s. 12 
not 12.

1 Se Warholm, a. a., 1, s. 435, Lagus, a. a., s. 15 och Josephson, a. a., s. 265 not 4.
2 Josephson, l. c.
3 Se Skara domkapitels förslag till Floby pastorat 11 oktober 1746 och dess för

klaring på Bredenii besvär 29 oktober, båda i Skara Konsistorii und. skrifvelser 1745— 
1747, samt ansökningarna till Floby, Ansökningshandlingar till prästerliga tjänster 
1698—1755 (SKDA, F l  1). Se om Bredenius Warholm, a. a., 1, s. 439 f. och Lundström, 
Ur Floby krönika, s. 51 ff.

* Det framgår av sockenstämmoprotokollen, som är o införda i Floby, Göt ene, Trä- 
vattna, Hällestads kyrkobok 1726—1771, GLA (Göteborgs landsarkiv), som använts av 
Bergstrand, Lundström och Blomberg, samt av protokollet över biskop Juslenius’ visi- 
tation av Floby 26—28 augusti 1748 i Visitations Protocoller Episcopo Danielo Juslenio 
(SKDA, F Y 7).

5 Se sockenstämmoprotokollen för 1747 och följande år, jfr Lundström, a. a., s. 38 ff. 
Prästgården brann 1801.



kan 1750 tillbyggdes med en flygel i vardera riktningen, så att den blev 
en korskyrka.0

Allt detta var nödvändiga, redan tidigare beslutna åtgärder. Att de först 
nn förverkligades, visar den nye kyrkoherdens energi, som också tog sig 
uttryck i en skärpt församlingstukt. Hårdhänt inskred Kiellgren mot lek
stugor* 1 2 3 4 5 6 7, mot överflöd i mat och dryck och kläder vid bröllop8, mot sab- 
batsbrott9 och i all synnerhet mot brännvinsbrännande och -drickande. 
Jonas Kiellgren visade sig som en nitisk befrämjare av nykterhet. Han 
förklarade »att han aldrig ville infinna sig på något bröllop eller annat 
samkväm, där brännvin b judes eller brukas».1 Och han genomdrev på soc
kenstämman, att var och en som »öfwer en timmas tid wistas på något 
krogställe» skulle böta 5 daler2, medan däremot den som »i oträngt mål 
går utaf kyrkian, före afsagd wälsignelse» skulle böta 8 daler3.

Den folkliga vidskepelsen fann i prosten Kiellgren en obarmhärtig fi
ende, som framgår av det åtal han lät väcka mot en bonde, som botat sjuk
domar medels en bävertand och diverse signerier.4 Däremot tycks han inte 
ha behövt kämpa mot den sekter ism som eljest vid denna tid gjorde sig 
bred i Skara stift.5 Hans församlingsbor synas blott ha fallit för köttets 
frestelser.0

Jonas Kiellgren framträder i de här refererade aktstyckena som en ni
tisk och samvetsgrann själasörjare, den där noga övervakar sina försam- 
lingsbors handel och vandel: en god representant för den upplysta orto
doxi som var det svenska 1700-talets kyrkliga ideal. Särskilt populär 
kunna hans åtgärder inte ha gjort honom, men det betydde föga, så länge 
han drog jämnt med socknens ståndspersoner.

Det gjorde Kiellgren ännu 1751, ty då döpte han sin yngste son och 
kunde bland faddrarna uppräkna representanter för släkterna Frölich, 
Fock, Swedenborg och Ollonberg, alla stora godsägare i trakten.7 Då dop
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6 Se sockenstämmoprotokollen för 1748 och följande år, jfr Lundström, a. a., s. 12 ff. 
Kyrkan nedrevs på 1840-talet.

7 Se sockenstämmoprotokollet 21 juni 1761 ocli 1 maj 1767, jfr Lundström, a. a., 
s. 90 ff.

s Se sockenstämmoprotokollet 1 maj 1767, jfr Lundström, a. a., s. 88 ff.
0 Se sockenstämmoprotokollen 26 april 1750 och 29 september 1764, jfr Lundström, 

a. a.f s. 99.
1 Se sockenstämmoprotokollet 23 juli 1758, jfr Lundström, l. c.
2 Se sockenstämmoprotokollet 1 maj 1767, jfr Bergstrand, Kulturbilder från 1700- 

talets Västergötland, s. 77.
3 Se sockenstämmoprotokollet 2 juli 1761.
4 Se de av Lundström, a. a., s. 84 f f . refererade tingsprotokollen och Kiellgrens skri

velse till domkapitlet 12 februari 1754 i Flöby. Äldre handlingar 1751—1857 (SKDA, 
E VI 26 b).

5 Se om herrnhutismen i Västergötland Hilding Pleijel, KarolinsTc TcyrTcofromhet, 
pietism och herrnhutism, Svenslca Icyrlcans historia, 5, 1933, s. 426 ff., 440 ff., 495 ff. I 
sin ovannämnda finskspråkiga monografi om Daniel Juslenius har Pietilä gett en detal
jerad bild av tillståndet i Skara stift 1744—1752.

6 Jfr sockenstämmoprotokollet 21 december 1748: »Efterfrågade kyrkoherden om 
några oanständigheter i Lära eller lefnad ibland Församlingens invånare förspordes? 
Hwartil Kyrkiowärdar och Eotemästare så wäl som de öfriga swarade, at de ej något 
sådant hafwa sig bekant.» — Med levnaden var det dock inte alltid så helt, att döma 
både av sockenstämmoprotokoll, domböcker och Kiellgrens skrivelser till domkapitlet.

7 Jesper Swedenborg, biskopens son, ägde Brandstorps säteri och andra gårdar, se
Blomberg, a. a., s. 42 f., Lundström, a. a., s. 34 och TChure] Miånsson] i Svenslca män
och kvinnor, 7, 1954, s. 374; David Frölich ägde Strömsholm, se Blomberg, a. a., s. 44;
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bokens anteckning om Kellgrens dop hittills inte återgetts korrekt, och 
då hans namn Jean Hendrich t. o. m. i Vitterhetssamfundets kommentar 
oriktigt angetts som Jaen Hendrich, är det skäl att här återge den i fac- 
simil. (Se s. 77.)8

Det räckte emellertid inte länge, innan Jonas Kiellgren befann sig i 
konflikt med just de kretsar som voro representerade vid Johan Henrics 
dop. Ungefär fem år därefter invecklade han sig i en rad processer, som 
varade flera år och måste ha vållat honom och hans familj mycken för
argelse och bekymmer.

Den direkta anledningen till dessa ‘tvister var, som så ofta, av futilaste 
art. En av socknens godsägare, »Candidaten» Lars Wahlberg9, hade be
gärt att jämte hustru få begå nattvarden annandag påsk 1756, vilket Kiell
gren vägrade, då det enligt hans mening var olagligt, ja rentav ett sab- 
batsbrott. Wahlberg, som redan föregående år gjort samma begäran, blev 
uppretad och skrev ovettiga brev till prosten och hans adjunkt Jacob 
Lengblom. Men han nöjde sig inte därmed. Wahlberg tycks ha hört till 
de då för tiden rätt talrika personer som fördrevo ledsnaden på landet 
med processer, och här fann han ett givet tillfälle. Han instämde hösten 
1757 Kiellgren både till Vilske och Gäsene häradsting.

Inför Vilske ting anklagade Wahlberg prosten inte bara för att ha för
vägrat honom nattvarden och beskyllt honom för sabbatsbrott, utan 
också för att han »å Prediksstolen i församlingen begärdt sammanskott 
till adjuncten Magister Jacob Lengblom». Kiellgren svarade med att på
peka att Wahlberg vistats i Floby flera år, utan att gå i kyrkan mer än 
tre eller fyra gånger, varför det vore orimligt att fordra att få nattvarden 
just annandag påsk. Vad tillskottet till Lengblom beträffar, gällde det 
bara ett frivilligt bidrag till hans kappa. Däremot bortförklarade han sina 
anmärkningar om Wahlbergs sabbatsbrott. Slutet blev att Wahlberg åter
tog stämningen.1

Processen inför Gäsene ting några dagar senare tog emellertid en an
nan vändning. Väl inställde sig Wahlberg och meddelade, att han ingått 
förlikning med Kiellgren. Men han hade i sin inlaga till tinget även stämt 
denne »för det at bemälte Prost mot lag syndigt och wårdslöst sköter sitt 
ämbete, medels Socknebuds försummelse i Hällestads sokn». Det var en 
allvarlig anklagelse, ty enligt Kyrkolagen kap. 17 § 2 straffades en dylik 
förseelse första gången med förlust av halva årslönen och andra gången 
med avsättning. En sådan sak kunde inte heller biläggas i godo mellan 
parterna, utan måste enligt Rättegångsbalken kap. 10 § 15 betraktas som 
brottmål och åtalas av allmän åklagare.* 1 2
Eva Fock var syster till överste Hans Henrik Fock, som bl. a. ägde Häverö fideikommiss 
och Långaläst säteri, se Blomberg, a. a s. 38 f . och Lundström, a. a., s. 32 f .; friher
rinnan Ollonberg var gift med överste Fock.

8 Floby, Götene, Trävattna, Hällestads KyrTcoboTc 1726—1771. Uppgiften att Kell
gren döpts Jaen Hendrich återgår på Lagus, a. a., s. 20 not 32, som dock misstänkte 
att ett fel förelåg. Den har sedan upprepats, bl. a. SFSY, 9:9,  s. 4 och Lundström, 
a. a., s. 72 och 105, ehuru redan Blomberg, a. a., s. 31 har det rätta namnet.

9 Se om Lars Wahlberg (1715—81) Carl Sjöström, Vestgöta Nation i Lund 1683— 
1910 (1911), s. 71.

1 Se WilsTce härads domböclcer för år 1757—58—59 (GLA), höstting 1757 no 52 
(5 oktober) ; utdrag härav även i Floby. Äldre handlingar 1751—1857.

2 Se Gäsene häradsrätts dombolc för 1757 (GLA), höstting no 87 (10 oktober).
4 — 547505  Samlaren 1954
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Detta blev också fallet och målet återupptogs vid Gäsene ting nästa år. 
Under tiden hade emellertid en annan tvistefråga dykt upp, som skulle 
inverka på det förra rättsärendet.

1756 avled äntligen den gamle och orkeslöse komminister Bredenius. 
Han hade varit svårt sjuk på sistone, och året förut fått prostens adjunkt 
Lengblom till vikarie. Kiellgren lovordade i en skrivelse till domkapitlet 
varmt Lengblom, »som för dess berömwärda lefwnad och härliga Embetes- 
gåfwa är allom i Församlingen wäl känd, älskad och af hållen».3 Prosten 
åtog sig också att hålla Lengblom »med kost och kammare», mot att denne 
ville vara informator för äldste sonen Jonas.4

Kiellgrens frikostighet var inte så osjälvisk som den såg ut. Han måste 
redan nu ha haft planer på att göra Lengblom till sin måg och efterträ
dare. E tt dylikt arrangemang var ju det vanliga på en tid, då inga präst
pensioner funnos. Prosten var inte längre en ung man, och han kan inte 
ha samlat någon större förmögenhet. Utom fyra barn i andra giftet — 
dottern i första giftet hade flyttat till modern i Stockholm — hade han 
hos sig sin andra hustrus dotter i hennes första gifte, Anna Elisabeth 
Friesenheim, som började bli giftasvuxen. Hon var det givna föremålet för 
Lengbloms uppvaktning.5

Genom att placera Lengblom som Bredenius ’ vikarie ville Kiellgren göra 
honom till dennes självskrivne efterträdare. Detta stötte emellertid på 
oförutsedda svårigheter. Vid kapellansvalet 9 september 1757 erhöll vis
serligen Lengblom de flesta rösterna — påtagligen tack vare Kiellgrens 
ingripande.6 Men samtidigt fick Wahlberg, som då ännu inte försonat sig 
med Kiellgren, en ny chans att komma sin fiende till livs. Han instämde 
jämte löjtnant David Frölich — Johan Henries fadder — och dennes son 
Lars Kiellgren till Vilske ting och anklagade honom för felaktigheter vid 
förrättande av valet, som gjorde det ogiltigt.7

Anklagelsen gick ut på att Kiellgren själv trots jäv röstat på »dess an
tagna Måg» Lengblom och agiterat för honom samt att han och hans hustru 
utspritt förklenande rykten om Lengbloms värste konkurrent Jonas Lith- 
zell, kollega i Borås skola.8 Kiellgren förklarade att Lengblom inte var 
förlovad med hans styvdotter, att han inte utövat någon påtryckning på 
de röstande och att varken han eller hans hustru sagt något ont om Lith- 
zell. Den sistnämnda beskyllningen var inte den minst komprometterande. 
E tt vittne påstod nämligen, att prostinnan Kiellgren sagt att Lithzell »ef
ter berättelse skulle wara till drycker benägen----------- samt beswärlig
at läsa för»: väl de farligaste beskyllningar man kunde utslunga mot en 
sökande till en prästtjänst på landet. Många vittnen hördes både för och

3 Jonas Kiellgren till Skara domkapitel 18 november 1755 i Floby. Äldre handlingar 
1751—1857.

4 Se sockenstämmoprotokollet 16 november 1755, jfr Lundström, a. a., s. 52.
5 Se släktutredningen SFSV, 9: 9, s. 4. Anna Elisabeth var född ca 1740; den äldsta 

av Jonas Kiellgrens egna barn i andra giftet, Hedvig Eleonora, 1746.
6 Se protokoll över kapellansvalet i Floby 5 september 1759 i Floby. Valhandlingar 

1757—1883 (SKDA, E Y l 26 e).
7 Se Wilslce härads domböcTcer för år 1757—58—59, vintertinget 1758 no 10 (31 

januari och 1 februari) och vårtinget 1758 no 20 (3 och 5 maj) ; utdrag i Floby. Äldre 
handlingar 1751—1857 och Floby. Valhandlingar 1757—1883. Jfr ock Consistorii Sca- 
rensis Frotocoller ifrån Fen 13 Octobr. 1751 Till den 30 April 1760 (SKDA, A I 45), 
s. 96 ff., 174 f f 190, 262.

8 Se om Jonas Lithzell (1710—78) Warholm, a. a., 2, s. 502.
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mot: bland de senare Jesper Swedenborg — en annan av Johan Henrics 
faddrar — och hans son, som alltså även togo parti mot prosten. Det är 
tydligt att Kiellgren stött sig med inflytelserika personer i församlingen.

Emellertid lyckades Kiellgren få såväl Wahlberg som herrarna Frö- 
lich att återtaga sin stämning.0 Och efter ett vidlyftigt vittnesförhör re
solverade rätten 5 maj 1758 att anklagelserna voro grundlösa: Kiellgren 
hade inte utövat påtryckning, inte förlovat sin dotter med Lengblom, inte 
förtalat Lithzell.1 Valet förklarades giltigt. Den 29 september vigdes kom
minister Jacob Lengblom och jungfru Anna Elisabeth Friesenheim i Floby 
kyrka.* 1 2 Successionen var tryggad.

Men ännu hade Jonas Kiellgren att kämpa med det andra — eller 
första — åtalet som Wahlberg väckt mot honom och som hotade att bli 
en mycket allvarlig affär. I förargelsen över kaplansvalet hade löjtnant 
Frölich gjort gemensam sak med länsmannen, som enligt Gäsene härads
rätts beslut väckt åtal mot prosten för ämbetsförsummelse. Visserligen för
klarade Frölich, när målet återupptogs våren 1758, att han försonat sig 
med Kiellgren. Men länsmannen fortsatte sin talan.3

Anklagelsen gick ut på att Kiellgren uppskjutit att sin plikt likmätigt 
besöka en sjuk, som sedan dött utan sakramenten, innan prosten hunnit 
fram. Kiellgren skyllde på, att han fått sockenbud en lördagsafton, att 
han inte fått budet direkt och alltså inte säkert vetat, huru dålig den 
sjuke var, att han var »begrepen uti fem särskilte andeliga betraktelsers 
utarbetande», att hans egna hästar voro tröttkörda. Åklagaren bemötte för
svaret punkt för punkt i en ganska skarp ton. Vad de andliga betraktel
serna beträffade, förklarade han ironiskt:

Denna ursäkten förekommer mig ganska underlig, ty om betraktelserna warit 
andeliga eller handlat på något sätt om Kiärleken * till Gud och nästan, så borde 
H. Probsten aldrig utaf dem kunnat taga sig anledning at lämna sin siuka nästa 
och jämchristen tröstlös och obesökt i des yttersta dödsstund, utan lära dessa 5 
betraktelser säkerligen påsyfta något annat och wara af annan beskaffenhet än 
gudelige och andelige som H. Probsten dem kallar.

Vad svårigheten att få en häst angick, så lär envar veta, »at huru 
trött och lam en häst kan wara, så orkar han wäl altid bära en liten man, 
som ännu inte hunnit at blifva korpulent». Upplysningen om prosten 
Kiellgrens figur har sitt intresse, då vi inte ha något porträtt av honom. 
Tydligen har Johan Henric bråtts på sin far även vad utseendet beträffar.

Många vittnen hördes, och målet drog ut på tiden. Först 26 februari 
1759 föll häradsrättens dom, som lydde att Kiellgren jämlikt kyrkolagens 
bestämmelse skulle plikta »med hälften af alt sitt Underhåll». Kiellgren 
anmälde dock genast missnöje med utslaget och vädjade till Göta hov

0 David Frölichs återtagande, Floby. Valhanälingar 1757—1883, är skrivet med Jonas 
Kiellgrens hand och daterat »Floby Probstgård den 8 Martii 1758».

1 Se WilsTce härads domböcker för år 1757—58—59, vårtinget 1758 no 20 (5 maj); 
avskrift i Floby. Äldre handlingar 1751—1857.

2 Se Floby, Götene, Trävattna, Hällestads Kyrkobok 1726—1771.
3 Se Gäsene häradsrätts dombok 1758 (GLA), vårtinget no 60 (11 mars), 104 (18 

mars), sommartinget no 71 (1 juni), 79 (2 juni), 81 (3 juni), 99 (5 juni), hösttinget 
no 64 (30 september); Gieseneds Härads Winter Tings Dombok för Åhr 1759 (GLA), 
no 32 (22 februari), 46 (26 februari).
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rätt, som den 29 mars 1760 frikände honom, då han inte fått »wist och 
tillförliteligt beskied» om den sjukes tillstånd.4

Jonas Kiellgren kunde äntligen andas ut, efter många och långa års 
gräl, som bragt flera av socknens inflytelserikaste personer i harnesk mot 
honom. Hurudan hans stämning var under denna tid, framgår av en para
graf i ett sockenstämmoprotokoll kort efter häradsrättens utslag:

Sökte wäl Lieutenanten Wälborne Herr David Frölich at disputera och omkull- 
kasta den af ålder wedertagna Inrättningen, som förbinder hwar och en hemmans- 
brukare, som icke gifwit någon föräring til Soknekyrkian om året, at under titul 
af Kornpenningar betala 4 d. s. m. Men det må blifwa med denna Herren och 
flera dylika Herrar Adelsmän, som icke bruka den seden at gifwa något til Her
rans Hus, huru det kan, så måste det dock härmed förblifwa efter det i allmänhet 
wedertagna bruk.5

Den förbittring mot »Herrar Adelsmän» som sjuder i orden är nog in
spirerad av herrarna Frölichs och Swedenborgs uppträdande i processerna.

Man kan fråga sig, vilket intresse dessa tvåhundraåriga rättstvister 
kunna ha för litteraturhistorikern. Något märkligt eller egendomligt er
bjuda de i och för sig alls inte. Runt omkring i det dåtida Sverige pro- 
cessade prästerna med sina församlingsbor — och ofta mycket värre än 
Flobyprosten. Fastmera måste Jonas Kiellgren betraktas som en ganska 
exemplarisk präst, och hans vedermödor uppfattades säkerligen av honom 
själv såsom en Herrans prövning. Så har dottern i sin promemoria fram
ställt det: »war här oroad af åtskilliga processer, då han al tid agerade 
defensive och gick dem lyckligen och wäl igenom».

E tt är dock säkert — den lille Johan Henric kan inte ha undgått att 
i flera års tid höra om dessa processer, som sannolikt ofta utgjorde ett 
samtalsämne i hemmet. Han kan t. ex. knappast ha varit okunnig om åkla
garens drift med faderns »andeliga betraktelser», än mindre om att fa
dern förklarat att Lengblom inte var förlovad med systern — några må
nader innan bröllopet. stod. Man bör inte underskatta den obarmhärtiga 
skarpsynthet varmed barn redan vid tidiga år genomskåda sina för
äldrar — i all synnerhet ett brådmoget och begåvat barn. I föräldrahem
met har den blivande kyrkofienden fått se bakom de klerikala kulisserna 
och på närmaste håll studera de »Levi barn» vilkas dolda begär efter 
denna världens goda skulle bli skottavla för några av hans vassaste pilar.

Men därtill kommer, att prosten Kiellgren med all sannolikhet var en 
lika nitisk trons och sedernas väktare i sitt hus som i sin församling. Så 
mycket mera komprometterande blevo då de blottor han gav sig genom 
sina tvister med församlingsborna. Johan Henric måste ha vetat att man 
på många håll i Floby hyste en mycket kritisk åsikt om fadern. Det bör 
ha sporrat hans egen kritik och motståndslust.

Det sista decenniet av Jonas Kiellgrens liv tyckes ha förflutit i lugn; 
åtminstone behövde han inte vidare föra några processer. Så länge kraf
terna stodo bi, var han samme nitiske och noggranne herde som alltid. Ti
digare ha anförts prov på hans övervakning av församlingens seder, häm
tade ur sockenstämmoprotokollen och hans brev till Skara domkapitel

4 Se Göta Hovrätts ProtoTcoll för mars månad 1760 (Göta Hovrätts arkiv, Jönköping), 
s. 1185 ff. Detta utslag har undgått Warholm, a. a., 1, s. 435, som oriktigt uppger att 
Kiellgren dömts att mista halva lönen.

5 Sockenstämmoprotokollet för 27 maj 1759.
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komplettera bilden.0 Dottern säger att han »hade jemn hälsa till sidsta 
året», vilket dock inte riktigt stämmer med vad akterna utvisa. Våren 
1759 anmäler han hos domkapitlet, att han »är fallen uti en rätt swår 
heftig feber» och anhåller om att få adjunkt.7 Denna sjukdom var tyd
ligen övergående. Ännu 7 maj 1767 höll Kiellgren sockenstämma med öv
lig energi.8 Men kort därefter drabbades han av en allvarlig åkomma — 
måhända ett slaganfall, att döma av hans fr. o. m. nu darrande handstil, 
så olik hans tidigare klara och jämna stil. Han anhöll hos domkapitlet på 
nytt om adjunkt, eftersom han befann sig »Wid hög ålder och aftagande 
krafter».9 Sommaren 1767 meddelar Kiellgren visserligen, att han »blifwit 
quitt min swåra bröstwärk, som jag sistledne wårtid war behäftad med», 
men brevet är skrivet med samma gammalmansstil som det nyssnämnda.1

Det blev Jonas Kiellgrens sista skrivelse till biskop och kapitulares i 
Skara. Den 27 februari 1771 upplästes i domkapitlet ett brev av prostin
nan Kiellgren, vari hon meddelade, att det behagat

»den Nådige Guden, efter en uti fem weckors tid med christeligit tålamod ut- 
stånden swår sjukdom och gudelig beredelse den 23 dennes kl. 9 före middagen
------------från detta timmeliga till det sälla och ewiga lifwet genom en salig död
hädankalla min i lifstiden kjäre Man, ContractsProbsten Högärewördige och Hög
lärde Magister Herr Jonas Kiellgren uti dess 70do ålders år, mig och de mina till 
en hjertf rätande sorg och af saknad».* 1 2

I sin sorg glömde »den högtbedröfwade änkan», som hon kallade sig, 
dock inte att anhålla om att »wid detta tillfälle icke betungas med någon 
dryg och kostsam Nådårs Predikant». En billig sådan fanns ju till hands 
på närmaste håll — svärsonen Lengblom, som det nu gällde att få vald till 
kyrkoherde.

I detta syfte avsändes till domkapitlet i Skara mindre än en månad 
efter Jonas Kiellgrens död en skrivelse, undertecknad av ett stort antal 
församlingsbor, vari anhölls att Lengblom skulle upptagas på förslag till 
Floby pastorat.3 Det var huvudsaken, ty valutgången kunde anses given. 
Man fäster sig vid att bland undertecknarna läsa namn som C. Ollon
berg, Hind. Joh. Fock och Joh. Georg Ridderbielke — stora jordägare i 
trakten. Konsistorium visade sig också tillmötesgående och uppförde Leng
blom på förslag.4 Valet utföll enligt beräkning: Lengblom blev »enhälligt 
kallad».5 Men då Floby var regalt pastorat, kunde Kongl. Maj:t utnämna 
även utom förslag — det var ju så Jonas Kiellgren en gång i tiden blivit 
kyrkoherde. Följaktligen avsändes tvenne petitioner av sockenborna till 
Kongl. Maj:t, med ödmjuk bön att få Lengblom till herde — båda under

0 Breven till domkapitlet ingå i Floby. Äldre handlingar 1751—1857.
7 Jonas Kiellgren till domkapitlet, odat. (företett 17 mars 1759).
8 Protokollet är skrivet med Kiellgrens vanliga fasta stil.
0 Jonas Kiellgren till domkapitlet, odat. (företett 20 maj 1767).
1 Do, odat. (företett 29 juli 1767).
2 Christina Elisabeth Aminoff till domkapitlet, dat. »Floby d. 25 Febr. 1771».
3 Skrivelsen ingår i Floby. Äldre handlingar 1751—1857 (odat., företett 20 mars 

1771).
4 STcara Consistorii Protocoller 1 maj 1771—5 febr. 1772 (SKDA, A I 52), s. 8 ff. 

(8 maj 1771).
5 Do, s. 118 (13 september 1771) och förslag till Floby pastorat 9 oktober 1771 i 

Skara Konsistorii und. skrifvelser 1766—1776. Protokoll över valet 25 augusti 1771 
ingår i Floby. Valhandlingar 1757—1885.
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tecknade, utom av flera av de tidigare petitionärerna, även av David Frö- 
lich, Jonas Kiellgrens gamle antagonist, som nu alltså försonat sig med 
familjen.6 Mycken oro måste det oaktat ha rått i Floby prästgård, innan 
man i sin hand hade »Hans Kongl. Maj:ts Nådigste Fullmagt af den 23 
October för Vice-Pastorn och Comministern Herr Magister Jacob Leng- 
blom å Floby Pastorat».7 Salig prostens beräkningar visade sig riktiga; 
änkan och barnen voro försörjda.

Familjen Kiellgren nöjde sig inte med denna framgång. Änkeprostin- 
nan anhöll hos domkapitlet om förord för sin ansökan om dubbelt nådår 
och motiverade det med sterbhusets fattigdom.8 Hon försummade inte hel
ler att erinra om makens martyrium i Finland:

Det lärer utom dess nogsamt wara bekant, hwad swår medfart min Sal. Man 
måste utstå under finska Kriget, deräst han af ett Ryskt Ströfware Partie ej 
allenast blef beröfwad all sin egendom, utan ock til sin kropp så illa handterad, 
â  dess hälsa derigenom ansenl11 fördärfwades och lifwet följakteln förkortades.

Men ehuru prostinnan Kiellgren påpekade att hennes man »för denna 
förlust ej fått åtnjuta någon ärsättning eller skadestånd af det allmänna, 
medan han lefde», lät sig domkapitlet inte bevekas att förorda hennes an
sökan. Kanske fann det hennes påstående, att Jonas Kiellgrens lidanden 
1742 skulle ha förkortat hans liv — medan han i själva verket levde nästan 
30 år till och blev nära 70 år — väl starkt. I varje fall förklarade dom
kapitlet, att det i betraktande av sterbhusets tillgångar inte kunde ge sitt 
förord.9 * * Även landshövdingsämbetet i Skaraborgs län avstyrkte ansökan.1

Kongl. Maj:t — d. ä. Gustav III — visade sig emellertid mera ömsint. 
I sin ansökan hade änkeprostinnan Kiellgren framhållit, att hon — utom 
tre omyndiga barn, av vilka »twänne Söner frequentera Academien såsom 
studerande för at göra sig skickeliga til Eder Kongl. Majtts och Rikets 
tjänst» — även hade sin avlidne mans tvenne dotterbarn att underhålla. 
Och hon hade utmålat makens forna martyrium i kraftiga färger, såsom 
ovan visats.

Överdriven eller ej — skildringen gjorde intryck. Vid föredragning i 
kabinettet fann konungen, att änkeprostinnan Kiellgrens »omständigheter 
förtiena et ömt och nådigt behiertande» och beviljade henne dubbelt 
nådår.2 Det var första gången som Gustav III:s och Kellgrens banor kor
sades — omedvetet för båda. Även Deras Excellenser Riksens Råd förkla
rade »sig icke kunna lägga något hinder i wägen wid den Höga Kongl.

6 Slcara Konsistorii und. skrifvelser 1766—1776. Den ena skrivelsen är odat., den 
andra dat. 8 september 1771.

7 Skara Consistorii Protocoller 1 maj 1771—5 Febr. 1772, s. 170 (27 november 1771).
8 Ch. E. Aminoff till domkapitlet, odat., företett 1 juni 1771 i Floby. Äldre hand

lingar 1751—1857. Skrivelsen har som bilaga ett intyg av C. Ullqvist, »tillförordnade 
särskilte domare här uti domsagan», enligt vilken bouppteckningen av den 2 maj 1771 
uppvisade en behållning av 2740 daler s.m. Men enligt den SFSV, 9: 9, s. 3 anförda, i 
GLA förvarade bouppteckningen av den 29 april skulle behållningen stigit till 3390 
daler s.m.!

0 Se Skara domkapitels skrivelse till Kongl. Maj:t 24 juli 1771 i Landshöfdingarnas 
skrifvelser till Kongl. M aj:t. Skaraborgs län, 40, 1769—1771 samt Skara Consistorii 
Protocoller 1 maj 1771—5 Febr. 1772, s. 24 (1 juni), 59 (17 juli).

1 Se landshövdingsämbetets skrivelse 8 augusti 1771.
2 Se Cabinettsprotokoll af Inrikes-Civil-Expedition 1755—1771, 14 augusti 1771, § 6.
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Nåd, som bemälte Enka i anseende till sådana besynnerliga bewekande om
ständigheter blifwit förund».3

Så hade de ryska kosackerna gjort Jonas Kiellgren en sista tjänst.

II. Sinnenas Förening och La Mettrie.

Tidigare forskare ha inte försummat att påpeka La Mettries inflytande 
på den unga Kellgren.4 Såväl La Mettries radikala ateism och materialism 
som hans erotiska cynism måste ha livligt tilltalat Kellgren.5 6 Det har 
också framhållits, att La Mettries inflytande gör sig särskilt märkbart i 
Sinnenas Förening, den mest ohöljda och utmanande av Kellgrens kärleks
dikter.0 Härvid ha forskarna närmast tagit fasta på den tanke mot vil
ken diktens ingress polemiserar och som mycket riktigt återfinnes i 
L ’Homme machine, visserligen också hos andra dåtida författare.7 Emel
lertid finnes det en skrift av La Mettrie som står i ett vida närmare för
hållande till Sinnenas förening än L ’Homme machine, nämligen La 
Volupté eller, som den kallas i en omarbetning. L ’Art de jouir.8 Den föl
jande undersökning vill visa att La Volupté i själva verket måste betraktas 
som förlaga eller råmaterial för Sinnenas förening.

La Volupté utgör ett slags prosapoem — en vid denna tid populär 
genre9 — till samlagets lov. Både författarnamnet och titeln borde ha

3 Se Rådsprotocoller uti Inrikes-Civila-mål, 1771, 3, s. 559 ff. (14 augusti).
4 Se t. ex. Sylwan, Kellgren, s. 29 och Sverker Ek, Kellgrens Äb odiktning, Förhand- 

lingar och uppsatser, 28, 1915, s. 133 ff., 159 ff., 171 ff.
5 La Mettrie vore i hög grad förtjänt av en modern monografi, då Raymond Boisiers 

franska avhandling (1931) är ytterst otillfredsställande. Fortfarande är J. E. Poritzkys 
tyska bok (1900) det bästa arbetet om La Mettrie.

6 Se Ek, a. a., s. 171 ff. och kommentaren SFSV, 9: 7, s. 135 ff. samt Josephson, 
a. a., s. 215 not 5.

7 Josephson, l. c.
8 La Volupté har varit mig tillgänglig i Kungl. Bibliotekets exemplar av »Troisième 

Edition. Revue, corrigée, & considérablement augmentée par P Auteur — — — A 
Londres, MDCCXLVII» — en upplaga som ej finnes förtecknad i British Museums 
och Bibliothèque Nationales tryckta kataloger — samt dessutom i KB:s upplaga av 
La Mettries samlade arbeten, Œuvres philosophiques de Mr. de La Mettrie. Nouvelle 
édition, Corrigée & augmentée, 1—2, A Berlin M. DCCLXXIV ; denna edition fanns 
även i Edelcrantz’ bibliotek, se Förteckning öfver framl. Presidenten och Kommendören 
m.m. Friherre A. N. Fdelcrantz’s efterlemnade Boksamling, 1821, s. 44 (no 1973, 4). 
L ’art de jouir har begagnats i KB:s exemplar, tryckt »A Cythère MDCCLIII», vilken 
upplaga finnes i Bibliothèque Nationale, medan British Museum har en upplaga från 
1751, även den tryckt »à Cythère», d. ä. i Berlin. De båda arbetena överensstämma i 
huvudsak med varandra, men en jämförelse visar att Kellgren använt La Volupté. En
ligt Poritzky, a. a., s. 299 ff. skulle La Volupté ha utgetts redan 1745, medan L yArt de 
jouir utkom 1751 som en bearbetning, men se Francis J. Crawley i A Critical Biblio- 
graphy of French Literature, 4, 1951, s. 130: »L’s propensity for alteration in his 
works with attendant capricious changing of titles makes his works a bibliographical 
nightmare.»

0 Se om prosapoemet i den franska 1700-talslitteraturen Daniel Mornet, Le sentiment 
de la nature en France de J. J. Rousseau à Bernardin de Saint-Pierre (1907), s. 407 ff., 
B. Petermann, Der Streit um Vers und Prosa in der franzôsischen Literatur des XVIII. 
Jahrhunderts, Beiträge zur Geschichte der romanischen Sprachen und Literaturen, 9, 
1913) och Yista Clayton, The Prose Poem in French Literature of the Fighteenth Cen- 
tury (Diss. Columbia, 1936), som alla dock ej ens nämna La Mettrie. Kellgrens mästare 
Voltaire var en bitter fiende till prosapoemet, se Raymond Naves, Le goût de Voltaire 
(1938), s. 238 ff.
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gjort Kellgren intresserad för arbetet. Denna misstanke stegras till viss
het, när man återfinner själva grundidén i den kellgrenska dikten hos 
La Mettrie. Som bekant skildrar Kellgren, huru de olika sinnena förenas 
och ömsesidigt förhöja varandras verkan i kärleksnjutningen. Syn, hörsel, 
lukt, smak, känsla — alla samverka de till de älskandes sällhet.

Just denna — f. ö. ingalunda originella1 — tanke utvecklas i La Vo
lupté. Författaren apostroferar den unga Chloö — så heter också Kell
grens sköna — som med sin Daphnis lärt känna konsten att älska.1 2 Han 
övergår sedan till att analysera de olika sinnenas andel. Först ögonen:

Les yeux seuls pouvoient faire.passer l’image de la beauté dans mon ame, & 
l’empreinte en reste vivement gravée dans mon coeur.

Sedan följa de övriga sinnena:
L’esprit, tous les charmes de la conversation, qui ne sont pas sans volupté, la 

douceur de la voix, qui marque assez communément celle du caractère, la musique, 
le goût du chant, sans l’ouie, que d’attraits perdus pour moi! Aurois-je, sans 
Vodorat, le plaisir de sentir l’odeur que j’aime dans ma Céphise? Nette & propre 
par elle-même d’une santé, sans laquelle les plus brillants attraits sont flétris, si 
cette aimable enfant a quelquefois besoin d’art, c’est d’une eau claire & fraîche 
comme elle. Sans le toucher, le tissu de sa peau douce & fine, seroit pour moi, 
comme sa blancheur extrême pour un aveugle. Quel plaisir auroit ma bouche 
collée sur sa bouche? mon sein étendu sur son sein ferme & rondelet, aussi-bien 
séparé, que l’arc parfait & éievé de ses sourcils?3

Det citerade partiet överensstämmer till innehållet med Sinnenas För
ening v. 34 ff. Såväl sinnenas samverkan som den ordning vari de upp
träda är gemensam för Kellgren och La Mettrie. Men den förre har av 
den senare endast fått uppslaget; själva utförandet och de flesta detal
jerna äro inte hämtade hos La Mettrie.

Dock har Kellgren läst La Volupté med uppmärksamhet, ty han har i 
sin dikt begagnat sig av några andra ställen i verket.

I några av de mest expressiva verserna i Sinnenas Förening heter det:
När vi til trots för skendygds rop 
Oss in uti hvarannan sluta 
Och våra själar sammangjuta 
Och til et väsen smälta hop.

Det erinrar slående om La Mettries formulering:
Dans le souverain plaisir, dans ces moments divins, où l’ame semble nous quit

ter, pour passer dans l’objet adoré, où les deux amants ne forment plus qu’un 
même coeur, qu’un même esprit animé par l’amour----------- 4

i
Bilden återkommer på ett annat ställe i La Volupté, där den älskade 

säger till älskaren: »je voudrois que toute mon ame passat dans la tienne».5 
Och på ett tredje ställe heter det om tvenne älskande: »leurs ames

1 Se det SFSV, 9: 7, s. 137 anförda epigrammet Les cinq sens av Saint-Aulaire, där 
dock sinnenas ordningsföljd är en annan än hos La Mettrie och Kellgren.

2 La Mettrie, Œuvres philosophiques, 2, s. 252 f .
3 A. a., 2, s. 253 ff. — Kursiveringarna mina. En kortare version läses L fArt de 

jouir, s. 44.
4 A. a., 2, s. 227, jfr L ’Art de jouir, s. 35.
B A. a., 2, s. 236.
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errantes sur leurs levres, confondues ensemble par les baisers les plus 
lascifs, ne se connoissoient plus».0

I fortsättningen säger Kellgren:
När du på målet börjar sväfva,
Och ur det kärleksfulla bröst,
Som täta suckar vilja qväfva,
Du staplar fram med bruten röst 
Det rop så ljufligt örat sårar,
Och fölgs af nöjets ömma tårar.

Även dessa verser ha sin motsvarighet hos La Mettrie: »Je vois tes pau
pières mourantes, prêtes à fermer des yeux adoucis & arrosés des pre
mières larmes d ’amour.»* 7

Slutligen har Kellgrens angrepp på »den läran»,
Som för vår sälhet oss förfärar,
Som säger at jag himlen ärar 
När på mig sjelf jag händer bär 
Med mordet af min själs begär

flera paralleller i La Volupté. La Mettrie vänder sig med indignation mot 
det »devota» släkte, som är fullt av last men utan dygd: »Etouffer les 
dons de la nature, c’est être indigne de vivre; être hypocrite, c’est re
procher au créateur d ’avoir fait l ’homme pour le plaisir, & tromper 
l ’univers.»8 Emfatiskt förklarar han: »Le plaisir est donc le plus bel 
apanage de l ’homme. Qui s ’y refuse, viole les premières loix de son origine, 
& l ’intention du Créateur.»9

Likheterna mellan Sinnenas Förening och La Volupté äro för stora för 
att vara tillfälliga. Kellgren har läst La Mettries skrift och av den fått 
själva idén till sin dikt liksom också några detaljer. Men visserligen har 
La Mettrie blott gett Kellgren en stramalj att brodera på. Ingenting vi
sar bättre att det är orden, inte tankarna, som göra en dikt — för att 
citera Mallarmés berömda replik till Degas — än en jämförelse mellan La 
Mettries banala retorik och Kellgrens inspirerade poesi.

Slutligen vore det ett komiskt pedanteri att blunda för att Kellgren 
haft andra, direkta och alldeles olitterära inspirationskällor. Sinnenas 
Förening är endast i andra rummet en poetisering av La Mettries för
kunnelse. Den är först och främst ett uttryck för den unge Kellgrens upp
levelse av kärlekens sällhet och av den befrielse den skänkt honom från 
hans barnatro.

III. Den nya Skapelsen och La nouvelle Héloïse.

Frånsett den omstridda och olösta frågan om den personliga bakgrun
den till Ben nya Skapelsen, är det efter Sylwans, Eks, Blancks, Lamms 
och Gyllenbågas forskningar uppenbart, att denna dikt också tillkommit 
under starka litterära påverkningar. Att bland dessa påverkningar även

fl A. a., 2, s. 212.
7 A. a., 2, s. 229.
8 A. a., 2, s. 230.
0 A. a., 2, s. 247.
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och inte minst Rousseaus stora kärleksroman har sin plats, har inte heller 
undgått forskarna. Lamm och Ek ha framhållit, att den »divinisering» — 
om uttrycket tillåtes — av den älskade som äger rum i Den nya Skapelsen 
återfinnes hos Rousseau.1 Ek har också påpekat, att den kärlekens nyska
pelse av universum för den älskande som utgör grundtanken i Kellgrens 
dikt likaledes förekommer hos Rousseau.1 2

Dessa iakttagelser kunna emellertid ytterligare utbyggas. Divinise- 
ringen av den älskade uttryckes sålunda i extrema ordalag i Saint-Preux’ 
brev till Julie:

Il semble que des passions humaines soient au dessous d’une âme si sublime, et 
comme vous avez la beauté des Anges, vous en avez la pureté. O pureté que je 
respecte en murmurant, que ne puis-je ou vous rabbaisser ou m’élever jusqu’à 
vous? Mais non, je ramperai toujours sur la terre, et vous verrai toujours briller 
dans les Cieux.3

Tidigare har Saint-Preux kallat Julie »beauté pure et céleste» och för
klarat, att om han dyrkar hennes behag, är det »sur tout pour l ’empreinte 
de cette âme sans tache qui l ’anime, et dont tout tes traits portent la divine 
enseigne».4 Den av Ek framhållna likheten mellan Hilma — såväl i Den 
nya Skapelsen som i Sigvarth och Hilma — och Julie är påtaglig.

Ännu intressantare är ett senare ställe i La nouvelle Héloïse. I ett brev 
till Julie talar Saint-Preux, som redan lyckliggjorts med de mest substan
tiella bevis på sin älskades kärlek, om huru han under hennes frånvaro ser 
henne överallt:

Quoique tu me sois présente dans tous les tems, il y a quelques jours sur tout 
que ton image plus belle que jamais me poursuit et me tourmente avec une acti
vité à laquelle ni lieu ni tems ne me dérobe, et je crois que tu me laissas avec elle
dans ce chalet que tu quittas en finissant ta dernière lettre.----------- Je trouve la
campagne plus riante, la verdure plus fraîche et plus vive, l’air plus pur, le Ciel 
plus serain; le chant des oiseaux semble avoir plus de tendresse et de volupté; le 
murmure des eaux inspire une langeur plus amoureuse; la vigne en fleurs exhale 
au loin de plus doux parfums; un charme secret embellit tous les objets ou fascine 
mes sens, on diroit que la terre se pare pour former à ton heureux amant un lit 
nuptial digne de la beauté qu’il adore et du feu qui le consume. O Julie! ô chère 
et précieuse moitié de mon âme, hatons-nous d’ajouter à ces ornemens du printems 
la présence de deux amans fidelles: Portons le sentiment du plaisir dans les lieux 
qui n’en offrent qu’une vaine image; alons animer toute la nature, elle est morte 
sans les feux de l’amour.5

Det råder en avsevärd skillnad i stil och ton mellan Kellgrens höga 
hymn och Ronsseans halvt passionerade, halvt sentimentala retorik. Men 
hos båda är grundtanken densamma: att kärleken pånyttföder upplevelsen

1 Se Lamm, Bidrag till Tcännedomen om Kellgrens journalistiska verksamhet i Stock
holms Posten, Samlaren, 1913, s. 150 ff. och Ek, Den nya Skapelsen, Studier tillägnade 
Otto Sylwan, 1924, s. 205 ff.

2 Se Ek, l. c. och där anförda Bousseaucitat. Jfr Albert Nilsson, Svensk romantik, 
1918, s. 85 och Lamm, Upplysningstidens romantik, 1, 1918, s. 370 ff., som anför lik
nande av Bousseau inspirerade poetiska utgjutelser hos Oxenstierna.

3 La nouvelle Héloïse, Part 1, Lettre 10, ed. Daniel Mornet, 2, 1925, s. 35. Jag citerar 
efter Mornets kritiska edition, då det är osäkert vilken upplaga Kellgren använde, ifr  
SFSV, 9: 9, s. 199.

4 A. a., Part 1, Lettre 5 (2, s. 19).
5 A. a., Part 1, Lettre 38 (2, s. 137—138).
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av naturen. Och vi styrkas i uppfattningen att La nouvelle Héloïse spelat 
en avgörande roll vid tillkomsten av Den nya Skapelsen.

Själva denna gemensamma grundtanke är ju urgammal, och La nouvelle 
Héloïses moderne franske utgivare6 har apropå det senast citerade stället 
erinrat om den berömda prologen till De rerum natura, som måste ha varit 
bekant för Kellgren:

Aeneadum genetrix, homirmm divomque voluptas, 
aima Venus, caeli subter labentia signa 
quae 'mare navigerum, quae terras frugiferentis 
concélébras, per te quoniam genus omne animantum 
concipitur visitque exortum lumina solis: 
te, dea, te fugiunt venti, te nubila caeli 
adventumque tuum, tibi rident aequora ponti 
placatumque nitet diffuso lumine coelum.
Nam simul ac species patefactast verna dici 
et reserata viget genitabilis aura favoni, 
aeriae primum volucres te, diva, tuumque 
significant initum perculsae corda tua vi.
Inde ferae pecudes persultant pabula laeta 
et rapidas tranant amnis: ita capta lepore 
te sequitur cupide quo quamque inducere pergis.
Denique per maria ac montis fluviasque rapacis 
frondiferasque donos avium campasque virentis 
omnibus incutiens blandum per pectora amorem 
efficis ut cupide generatim saecla propagent.
Quae quoniam rerum natura sola gubernas 
nec sine te quicquam dias in luminis oras 
exoritur neque fit laetum neque amabile quicquam

Väl ägde Kellgren inte Lucretius i sitt bibliotek och, så vitt jag vet, 
citerar han honom aldrig.7 Men den utomordentliga popularitet som Epi- 
kuros’ romerske lärjunge åtnjöt i upplysningskretsar8 gör det otänkbart 
att Kellgren inte känt Lucretius och hans prolog. Till Lucretius’ be
undrare hörde bl. a. Voltaire9, som översatt några verser ur prologen1. 
Även hos Fredrik II kunde Kellgren möta Lucretius* 1 2, liksom också hos 
La Mettrie3.

Den kärlek vars allmakt Lucretius besjunger är visserligen inte den 
himmelska kärleken i Den nya Skapelsen, utan den »brånad» varom Kell

6 A. a., 2, s. 138 not 3.
7 Sylwan nämner ej heller Lucretius bland de romerska diktare som Kellgren känt 

(Kellgren, s. 198 ff.). Men Edelcrantz ägde Lagranges famösa översättning (1768), vari 
Diderot medverkat, se a. a., s. 54 (no 2315, 16).

8 Se härom Gustav R. Hocke, Lukrez in Frankreich von der Renaissance bis zur Re
volution (Diss. Bonn, 1935), s. 102 ff.

0 Se Naves, Le goût de Voltaire, s. 170, 319 och Hocke, a. a., s. 127 ff., vilken påpekar 
att Voltaire efterliknat Lucretiusprologen i början av 14: de sången i La Pucelle.

1 Voltaire, Œuvres complètes, 40 (Kehl, 1784), s. 189. översättningen ingår i artikeln 
Fable i Dictionnaire philosophique. — Voltaire citeras här och i fortsättningen efter 
den av Beaumarchais och Condorcet utgivna s. k. Kehlupplagan, då den av Kellgren 
ägda Voltaireupplagan för vol. 1—51 utgör ett avtryck sida för sida av den förra, se 
FSSV, 9: 9, s. 197.

2 T. ex. i Épître au Maréchal Keith, där Kellgrens bearbetning utbytt Lucretius mot 
La Mettrie, se SFSV, 9: 7, s. 48. Jfr Hocke, a. a., s. 129 ff.

3 Se Hocke, a. a., s. 139 ff.
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grens tidigare kärleksdiktning vittnar. Men själva föreställningen om kär
lekens livgivande makt — som ju uttalas i en annan av Ben nya Skapel
sens förebilder, Dorat-Adlersparres Begäret — kan således föras tillbaka 
på en mer än tusenårig litterär tradition.

IV. Kellgren och grekerna.

Kellgrens inställning till antiken har i det väsentliga riktigt karakteri
serats av Sylwan, som fastslår att han saknade större sympati för anti
ken, framför allt den grekiska.4 Detta omdöme kräver dock, som Sylwan 
själv insett, en modifikation. I sin undersökning om Kellgren och Hora- 
tius har Axel Forsström visat, huru grundlig Kellgrens beläsenhet i ro
mersk litteratur var, och huru starka impulser han mottagit av den, sär
skilt av Horatius. Det är blott vad man kunde vänta sig, både emedan 
Kellgren i Skara och Åbo fått en solid skolning i den gamla latinhumanis
mens anda och emedan Horatius var en av 1700-talets älsklingspoeter.5

Däremot blev Kellgrens förhållande till den grekiska antiken mycket 
mindre intimt och positivt, redan av den enkla anledningen att hans kun
skaper i grekiska voro så dåliga. I Skara hade han endast lärt sig att nöd
torftigt stava sig igenom sitt Novum, och i Åbo hade han intet tillfälle 
att förkovra sig i klassisk grekiska.6 Nyhumanismens förnyelse av de gre
kiska studierna hade ännu inte nått Åbo Akademi — lika litet som andra 
svenska universitet.7 Jämförelsen mellan Ossian och Homeros i Kellgrens- 
docentspecimen vilar också, som det visats, ingalunda på egen lektyr, utan 
har tagits från Blair.8

Om Kellgren alltså inte i Åbo kunde få något personligt förhållande till 
det grekiska språket och den grekiska litteraturen, kunde han ännu mindre 
få det, sedan han lämnat Åbo. Hans estetiska åsikter bestämdes till en bör
jan — och på avgörande punkter alltid — av den franska upplysningen 
och den franska senklassicismen, båda föga välvilligt stämda mot gre
kerna.9 Den senare fasen av »la querelle des anciens et des modernes»1,

* Sylwan, Kellgren, s. 18, 198 ff.
5 Se härom t. ex. E. Stemplinger, Das Fortleben der Horazischen Lyrik seit der 

Renaissance (1906) och Horaz im TJrteile der Jahrhunderte, Das Erbe der Alten, 2: 5, 
1921. Forsström, Kellgren ock Horatius, Förhandlingar och Uppsatser, 33, 1919, s. 15 ff. 
omnämner blott kort Horatius, popularitet på 1700-talet.

0 Se härom Forsström, a. a., s. 10 ff. samt utom den av honom anförda litteraturen 
ytterligare B. W. Lundstedt, Bidrag till kännedomen om grekiska språkets studium vid 
de svenska läroverken, 1875, s. 48 ff. och I. A. Heikel, Filologiens studium vid Äba 
Universitet, 1894, s. 223 ff.

7 Det är min avsikt att på annat ställe närmare behandla den svenska akademiska 
nyhumanismen på 1700-talet.

8 Se Werner Söderberg, Bidrag till kännedomen om Kellgrens studier, Samlaren, 1902,. 
s. 5.

0 Fortfarande är Louis Bertrands gamla bok La fin du classicisme et le retour à 
l ’antique dans la seconde moitié du X V IIIe siècle et les premières années du X IX e en 
France, 1897, den enda sammanfattande undersökningen av det franska 1700-talets 
inställning till antiken. Den tarvar emellertid rättelser på många punkter. Framför allt 
skiljer Bertrand inte tillräckligt mellan gammal och ny humanism och uppfattar ofta 
som ny humanism vad som blott är ett utslag av en obruten humanistisk tradition. Jfr  
Henri Peyre, L ’Influence des littératures antiques sur la littérature française moderne. 
État des travaux, Yale Romanic Studies, 19, 1941, s. 48 ff.

1 Enda framställning av denna del av striden är alltjämt M. Bigault, Histoire de la
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utkämpad mellan madame Dacier och Houdar de La Motte, hade i det all
männa medvetandet slutat som en seger för »les modernes» —  en upp
fattning som också hystes i Sverige.* 2 Den möter oss bl. a. i de Strödda an
märkningar uti philosophien som Claes Fleming, Kellgrens discipel, 1776 
offentligen försvarade vid Åbo Akademi och som delvis torde ha Kellgren 
till författare.3 Det heter där:

Om det är oemotsägeligit, som det är, at de Gamle ej öfverträffa de Nyare i 
Snille ; sa följer ock, at de måste gifva dem mycket efter i Lärdom, och at tvisten 
om deras företräde i allmänhet bör hållas för af g jord.4

På denna punkt intog likväl Kellgrens främste lärofader Voltaire en 
mellanställning.5 I motsats till La Motte läste han grekiska och beundrade 
detta språk som »le plus beau langage de Punivers».6 Också vägrade han 
att taga parti för eller mot de gamla eller de moderna. Han fann bådas 
anhängare överdrivna och orättvisa.7 Madame Dacier var en trångsynt 
pedant, men Houdar de La Motte en opoetisk medelmåtta. Vad särskilt 
Homeros beträffar, blev Voltaires salomoniska dom, att denne var ett stort 
geni, som tyvärr hade oturen att leva i ett barbariskt tidevarv, i motsats 
till Vergilius och Kacine — samt till Voltaire själv, kan man lugnt till- 
lägga.8 Om Voltaire mera understryker Homeros’ fel eller förtjänster, 
beror på hans humör för ögonblicket och hans motsägelselusta. Avslöjande 
säger han om madame Dacier, att hennes försvar »donna l ’envie de trou
ver Homère mauvais».9 Omvänt inspirerar La Mottes okänslighet för den 
homeriska poesien Voltaire till kraftiga lovord över Homeros’ snille.

1 detta som i andra avseenden är Kellgren radikalare och »modernare» 
än Voltaire. Visserligen kan även han prisa grekiska och latinet. I min
nestalet över Johan Wellander talar han sålunda om musikens och poe
siens »modersmål, Grekiskan, och dess värdiga Dotter». Han konstaterar 
även, att intet av de nyare språken »ännu hunnit förvärfva den ljuf- 
lighet i klangen, den ledighet i loppet, den rikedom i böjelser, som gjorde 
Poësien i de gamla språken snart sagt til en articulerad melodi, och så
q u e r e lle  d e s  a n d e n s  e t  d e s  m o d e rn e s , 1856, se även Wladyslaw Folkierski, E n tr e  le 
c la s s ic ism e  e t  le r o m a n tis m e , 1925, s. 135 ff.

2 Se härom Gunhild Bergh, L i t t e r ä r  Icritik  i  S v e r ig e  u n d e r  160 0 - och  1 7 0 0 - ta le n , 1916, 
s. 78 ff.

3 Se härom Söderberg, a. a ., s. 6 ff. och Lamm, K e llg r e n s  jo u rn a lis t is lc a  verTcsam het, 
s. 101. Huvudförfattaren var dock Gabriel Tidgren, sedermera professor i orientaliska 
språk och grekiska i Åbo.

4 SFSY, 9: 7, s. 181 (tes XIII), se ock tes XIV—XVI, som hävda samma uppfatt
ning. Tes XVII medger: »Det är dock några delar, hvaruti de gamle ännu gjöra oss 
företrädet stridigt.» En sådan »del» är epopéen, men om Eneiden ännu är oöverträffad, 
är det ej emedan den inte kan överträffas.

5 Voltaires förhållande till grekerna har bra, ehuru inte uttömmande, behandlats av 
Naves, se särskilt a. a ., s. 129 ff., 158 ff., 245 ff., 295 ff., 301 ff., 316 ff.

0 Voltaire, Œ u v r e s  c o m p lè te s , 41, s. 390, jfr hela avsnittet, s. 378 ff. (Dictionnaire 
philosophiques, Langues.) Se vidare Naves, a. a ., s. 250 ff.

7 Se särskilt artikeln Anciens et modernes i Dictionnaire philosophique (a . a ., 37, 
s. 311—334), jfr Naves, a. a ., s. 129 ff., 245 ff., 295 ff.

8 Se Essai sur le poème épique (a . a ., 10, s. 345 ff.) och artikeln Epopée i Dictionnaire 
philosophique {a . a ., 40, s. 40 ff.). Jfr Naves, a. a ., s. 130 ff., 316 ff. Georg Finsler, 
E o m e r  in  d e r  N e u z e i t  v o n  D a n te  h is  G o e th e , 1912, s. 236 ff. ger här som eljest blott 
ett torftigt referat. Inte heller Warren Ramseys korta uppsats V o lta ir e  a n d  K  o m er  
(PMLA, 1951, s. 182—196) är tillfredsställande.

0 Epopée {a . a ., 40, s. 44).



ledes til Musikens mäst naturliga och mägtiga uttryck».1 Och i Strödda 
Reflexioner läsa vi:

De moderna språken förhålla sig til de gamla (Grekers och Romares; Kellgrens 
not), såsom Nyckelharpor til Davids Harpa. At med så olika instrumenter gifva 
Åhörarne lika nöje, fordras lika Snille men hos de Nyare dubbel Konst.1 2

Men dessa uttalanden är o, såvitt jag vet, enastående i sin art hos Kell
gren. Eljest hyser han som känt ingen vidare entusiasm för »de gamla 
språken». I det bekanta angreppet på latinundervisningen heter det 
tvärtom, att poeterna »funno sig nödsakade at sjunga på sit modersmål, 
och iklädde småningom de moderna språken det behag och den styrka, som 
de funnit hos de gamla».3

Någon absolut motsägelse råder ej mellan de båda yttrandena, då Kell
gren ju ej förnekar, att de moderna verkligen ha »dubbel konst», men 
skillnaden i ton är avsevärd. Något mildare heter det längre fram i den 
senast citerade artikeln, att studiet av »de döda språken» har sin nytta 
för »Poeter och Oratorer; och äfven det allenast i tvänne afseenden»:

Se här det ena: Oaktadt vårt språk redan hunnit til den högd af styrka och 
behag, som gör det til et skickeligt verktyg i Oratorns och Skaldens hand; bör man 
dock icke neka, at det ju ännu kan vinna nya fördelar genom tillägnandet af de 
skatter som i gamla språken äro förvarade. Det är derföre som vore nyttigt, at en 
och annan lade sig med alfvare på, at förstå dessa språk, jag säger än en gång 
blott förstå dem, för at gifva oss goda Öfversättningar af de Grekers och Romares 
vittra Auctorer.

Och emedan, för det andra, dessa forntidens Författare gifvit sina arbeten den 
enfaldiga skönhet, den sanna och rena smak, som de moderna sällan hunnit, mera 
sällan öfverträffat; så felar ej at deras läsning kan tjena til mycken nytta, icke 
för medelmåttans barn, eviga barn, dessa Horatii imitatorum servum pecus, som 
trälaktigt släpa sig i de gamles fotspor; men för Snillet allena, för Snillet, som, 
oaktadt det drifves af egen vind, i sin egen kosa, dock behöfver dem såsom hafs- 
lyktor at bevara sig för klipporne af det falska qvicka och höga.4

Det är ett medgivande av de klassiska språkens nytta. Men det är inte 
något entusiastiskt medgivande. Till yttermera visso tillfogar Kellgren: 
»Om någon läser de gamle Auctorerne, utan i någotdera af dessa båda af
seenden, och endast för at läsa dem; må det vara för hans nöje, men 
aldrig til hans förtjenst.» Studiet av den antika litteraturen kan alltså 
ha en viss, både positiv och negativ nytta för den möderne författaren, i 
sig självt har det intet värde. Sannerligen, Voltaire är en dyrkare av Hel
las och Rom i jämförelse med Kellgren 1

Till på köpet måste man misstänka, att även detta reserverade erkän
nande mindre är Kellgrens uppriktiga mening än ett offer på traditionens 
och konventionens altare.

Detta gäller ännu mera de »officiella» lovorden i det direktörstal i 
Svenska akademien varmed Kellgren 1787 besvarade N. L. Sjöbergs in
trädestal. Denne hade hänfört prisat Homeros’ storhet i ordalag som för

1 SFSY, 9: 5: 1, s. 27 ff.
2 SFSY, 9: 5: 1, s. 262. Jfr Yoltaires ord i ett brev till madame du Deffand 1754 

om de moderna språkens underlägsenhet i jämförelse med de klassiska: »Nous ne 
sommes que des violons de village» (a. a., 55, s. 103 ff.).

3 SFSY, 9: 4, s. 233 (Stockholms Posten, 19 oktober 1781).
4 A. a., s. 240 ff.
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råda en stark nyhumanistisk inspiration.5 Kellgren replikerar med en be
traktelse över vad han i utdraget i sina skrifter kallat »allmänhetens doms- 
rätt i vittra mål». Denna domsrätt vill Kellgren förbehålla »Kännare, 
Snillen», och han åberopar sig på antikens exempel: »Vändom ögonen på 
de gamle, våra mönster i allt, i vett som i smak, i seder som i snille.»6

Det klingar som en rättroget nyhumanistisk trosbekännelse, och har 
också tolkats så.7 Men man gör Kellgren ingen orätt, om man blott tar 
hans ord för vad de äro: ett rökoffer tänt för den antik som klassicismen 
officiellt dyrkade — och samtidigt ett artigt eko av den nya ledamotens 
förkunnelse.711 Betecknande är också, att det antika exempel Kellgren an
för i fortsättningen är Horatius.

Det är inte i dylika uttalanden man bör söka Kellgrens sanna åsikt om 
antiken. När han däremot i talet över Wellander nämner »den uplys- 
taste nation, våra fäder i smaken, våra läromästare i Dramatiken, de 
fordna Greker»8, menar han förvisso detta, men inte heller mer. Gre
kerna ha lagt grunden till den goda smaken liksom till hela vår kultur; 
det är ett historiskt faktum, som Kellgren erkänner. I den meningen äro 
grekerna »våra läromästare», rättare sagt, ha varit det.

Ty Kellgrens verkliga tanke är den som Voltaire och ännu mera hans 
efterföljare gett uttryck åt: vi behöva inte längre de antika klassikerna, 
vi ha våra egna. Alltsedan Perrault och Fontenelle kan man iakttaga en 
växande benägenhet att sätta »det stora seklets» författare — och Vol
taire — i de antika författarnas ställe.9 Det är de som för 1700-talets 
franska senklassicism äro de verkliga klassikerna.

Det är också Kellgrens mening. I den not som han bifogade sin »imita
tion» av Horatii De arte poetica, Början af Horatii Bref til Pisonerna, 
försvarar han sig skarpt mot de »ålderdomens afgudadyrkare» som anse 
Horatii dikt så fullkomlig, att den inte kan förbättras eller förändras. 
»Det hindrar dock ej, at detta Skalde-Stycke ju innehåller de flästa och 
förnämsta reglor i konsten; hvilka, stälde i et någorlunda förändrat sam
manhang, kunna tjena i alla tider för en verkelig Poetik.»1

Med andra ord: Horatius duger, bara han blir förbättrad av Kellgren. 
Det var vad Houdar de La Motte sökt göra med Iliaden. Men även Vol
taire, som av smakskäl förkastat detta försök, är i grund och botten av 
samma åsikt. För att behaga vår tid, menar han, måste den gamle skalden 
iklädas en ny och förskönad skrud.2

Karakteristiskt nog försvarar sig Kellgren i fortsättningen med en hän
visning till Voltaire för att han tagit sig friheten att utelämna några ver
ser ur det översatta partiet av De arte poetica, såsom inte hörande till 
saken:

5 Se Sjöberg, Skaldestycken, 1796, s. 148 ff. jfr Ljunggren, Svenska vitterhetens 
häfder, 2, 1877, s. 491 ff.

0 SFSV, 9: 5: 1, s. 78, jfr Forsström, a. a., s. 78 ff.
7 Nämligen av Forsström, a. a., s. 66, ehuru redan frånvaron av grekiska exempel 

borde ha avhållit honom från att i detta sammanhang tala om Winckelmann.
7a Jfr Sylwan, a. a., s. 198.
8 SFSV, 9: 5: 1, s. 23.
0 Se Naves, a. a., s. 418 ff. och Peyre, a. a., s. 49 not 84.
1 SFSV, 9: 5: 1, s. 180 (Stockholms Posten, 10 oktober 1788). Kellgrens parafras 

har behandlats av Forsström, a. a., s. 62 ff., som dock ej ingår på de liär dryftade 
frågorna.

2 Se Voltaire, A madame Dacier sur Homére (a. a., 43, s. 167 ff.).
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Horatius har här, som i sine öfrige Bref och Satirer, ständigt omblandat skämt 
och alfvare. Jag känner af alla nyare ingen mer än Voltaire, som med lika skick
lighet vetat växla alla sina toner, gifva lärdomar under lek, och gifta förnuftet 
med det yra löjet. Om man lastar den senare, at hafva öfverdrifvit sina contraster, 
hafva sammanstält grotesqua med sublima bilder, hafva vårdslösat Poesien för at 
nyttja det egenteliga, träffande uttrycket, varit fri och naif ända til sjelfsvåld; 
huru mycket mera borde ej Horatius få mottaga samma förebråelser. Men se detta 
är hvad Pedanterne icke någonsin lära medge. Alt hvad de vörda, det vil säga, 
hvad som skrefs för tvåtusende år, måste vara gravitetiskt, strängt, regelbundit. 
Hvilken möjlighet i deras ögon, at någon skrattat på Latin?3

Driften med pedanterna, som »commentera et infall» och bortförklara 
alla fel är i Voltaires anda och återkommer i den slutgiltiga versionen av 
Mina löjen, dock utan Homeros’ nämnande.4 Vad Kellgren där som här 
säger, är vad Voltaire upprepade gånger sagt: döm »de gamla» och »de 
nya» inte efter ålder, utan efter förtjänst.5 Men det är tydligt att Kell
gren föredrar »de nya», att han älskar Voltaire mer än Horatius. Det har 
uppenbarligen berett honom ett elakt nöje att tillvita Horatius precis de 
»fel» som »ålderdomens avgudadyrkare» tillvitat Voltaire.

Kellgrens kallsinnighet gentemot antiken sammanhänger med hans fasta 
tro på upplysningen och framsteget. I motsats till Voltaire6 — i synner
het den gamle Voltaire — har Kellgren inte trott på smakens, på littera
turens förfall7. Förklarligt nog — han blickade inte som denne tillbaka 
till en nyss avslutad litterär guldålder, utan var själv med om att skapa 
en sådan. Det är en av de främsta skillnaderna mellan den gustavianska 
klassicismen och den franska senklassicismen. Först Kellgrens efterföljare 
ha intagit Voltaires attityd — gentemot Kellgren själv och hans genera
tion. Tegnérs Akademisång är den svenska motsvarigheten till Le siècle 
de Louis XIV ; även den har kanoniserat ett tidevarv som klassiskt.

Tron på framsteget var det som bragt Perrault och Fontenelle och de
ras meningsfränder att bryta med klassicismens dyrkan av antiken. 
Samma bevekelsegrunder förmådde Kellgrens vän och rådgivare Nils von 
Kosenstein att i sitt Försök til en Afhandling om TJplysningen (1793) 
skarpt vända sig mot förhärligandet av Hellas och Rom. Vad särskilt gre
kerna beträffar, förklarar han:

Om Grekernes naturkunnighet var byggd på gissningar och orimlige hypoteser, 
om de verkeligen trodde på Orakler, om de trodde, at den ena människan hade rätt 
at göra den andra til slaf, om deras lagar vittna om en ofullkomlig kännedom af

3 SFSV, 9: 5: 1, s. 181, jfr Voltaires kritik av De arte poëtica i artikeln Art poétique 
i Dictionnaire philosophique (a. a., 38, s. 56).

4 SFSV, 9: 1, s. 277. Forsström, a . a ., s. 7, som citerar verserna, har ej observerat, 
att just de som angripa »Er blinda vördnad at försvara /  Hvad ålderdomen tänkt för- 
vändt» saknas i den tidigare versionen och alltså tillagts vid omarbetningen.

5 Se t. ex. Voltaire, a . a ., 37, s. 326, 334 (Anciens et modernes, Dictionnaire philo
sophique) och 10, s. 343 (Essai sur la poésie épique).

0 Se Naves, a. a ., s. 359 ff.
7 Se Lamm, K e llg r e n s  jo u rn a lis t is fc a  ve r lc sa m h e t, s. 101, som hänvisar till Clas Fle

ming, S tr ö d d e  A n m cir lcn in g a r, 2 5 ;  »Lärde Männ finna gemenligen i motgången och 
ålderdomen, at Studier och bokeliga konster luta til undergång, och nästan hela verlden
förändras------------så tyckte Voltaire, då han skref S iè c le  d e  L o u is  X V .  Månne det
kommer sig deraf, at de tro den Lärda verldens öde vara bundit vid deras Personer» 
(SFSV, 9: 7, s. 184). Samma resonemang, dock utan nämnande av Voltaire, återkom
mer i Kellgrens angrepp på latinet, se SFSV, 9:4 , s. 242. Det synes därför sannolikt 
att Kellgren även är författare till den ovan anförda tesen.
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människan, hvilken vill  ̂då, oaktat alla deras Poeter, Oratorer, Artister, Gram- 
matici, Sophister och så kallade Philosopher gif va Grekerne namn af uplyste?8

Kellgren skulle säkert ha underskrivit Rosensteins ord, även om dennes 
värdering inte helt var hans. Ty det kunde tänkas, att antikens okunnig
het i själva verket vore gynnsam för poesien. Kellgren har också fram
kastat denna tanke i Strödda Reflexioner. Vändande sig mot det gängse 
talet, att »de Gamle voro större i Vitterheten och de Vackra Konsterne», 
därför at de stodo naturen närmare, förklarar han:

Sägom mera begripligt: de voro okunnige om Naturen. Okunnigheten, som Mörk
ret, förstorar alla föremål. Hinner menniskan en gång i alt se det sanna; så upp
hör digten, så stadnar förundran, så försvagas passionerne, och alt är blott hvad 
det måste vara.0

Sylwan, som anför denna reflexion, synes böjd för att häri se en för
ändring av Kellgrens tidigare ståndpunkt.1 Det är dock inte fallet. Från
sett att själva grundidén är densamma som i Våra Villor, framföres en 
liknande syn på antiken i den kända och ofta diskuterade artikeln Om 
svårigheten för en god Christen at vara en stor Poet. Efter att ha utmålat 
kristendomens vanskligheter för poesien, utbrister Kellgren:

De Romares och Grekers Religion, långt ifrån at lägga något band på tankan 
och inbillningen, var sjelf den rikaste Källa för Poetens digter. Han ägde frihet 
at skapa så många Gudar och med hvad slags egenskaper han behagade. Han gaf 
dem menniskliga sinnen, passioner och öden, och gjorde dem således både begripe- 
lige för tankan och lysande för inbillningen; med et ord sådane som de bäst pas
sade for hans sång. Om Hedniska Mythologien synes orimlig för et uplyst för
nuft, har den likväl blifvit sammansatt med så mycken qvickhet och behag, at den 
alt til denna stund blifvit ansedd för oumbärlig i Poesien.* 1 2

Därpå följer ett långt utdrag — hämtat i andra hand, som Sverker Ek 
nyligen visat — ur abbé François Arnauds beskrivning av den antika 
mytologien, som ingick i ett stort planschverk, Descriptions des principales 
pierres gravées du Cabinet de S. A. R. Mgr Le Duc d ’Orléans, I (1780).3 
Citatet skildrar i hänförda ordalag, huru de antika gudomligheterna ut
göra en inbillad värld, »som hyser i sitt sköte alla de vackra konsternes 
skatter, denna vackra och ljufliga verlden, som är så tjenlig at trösta oss 
för all den ledsnad och den uselhet, som ansätta oss i den värld vi bebo».4

Abbé Arnaud var som entusiastisk förhärligare av Homeros en av ny
humanismens franska vägröjare.5 Och redan Ljunggren menade, att Kell
gren här, om ock omedvetet, ställt sig på den ståndpunkt Schiller intar i

8 Rosenstein, FörsöTc t i l  en  A f  h a n d lin g  om  TJply su in g  en , s. 38. Sylwan, K e llg r e n ,  
s. 132, har hänvisat till detta uttalande. Se vidare Rosensteins angrepp på »Lycurgi
Lagstiftning», som han »icke utan förundran sett många författare------------förälska
sig uti» (a . a ., s. 65) och hans kritik av talet om de första romarnas dygder (a. a., 
s. 141 ff.).

0 SPSV, 9: 5: 1, s. 266.
1 Se Sylwan, a. a ., s. 342 f f .
2 SFSV, 9: 4, s. 192 (Stockholms Posten, 12 januari 1781).
3 Se Ek, STcäm tare och  a llv a rs m ä n  i  S  t  oclch o lm sP  o s te n s  f ö r s ta  å rg å n g a r , 1952, 

s. 344 ff. och Josephson, K e llg r e n  och  sa m h ä lle t , s. 192 ff.
4 SFSV, 9: 4, s. 193 ff.
5 Se om Arnaud R. Chincholles artikel i D ic tio n n a ir e  d e  b io g r a p h ie  f r a n ç a is e ,  3, 1939, 

sp. 800 ff.
5 — 547565  Samlaren 1954
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Die Götter GriechenlandsS’ Men, som Ek med rätta påpekat6 7, manar Kell
gren i artikelns slutord poeterna att begagna »de Gamlas fabel-lära» med 
»varsamhet och försiktighet». Den kan inte användas i »Episke Poemer, 
som afmåla verkeliga händelser ur den Christna Historien», som t. ex. 
Paradise lost och Henriaden. Varav följer att Milton och Voltaire haft 
större snille än Homeros och Vergilius, eftersom de haft större svårigheter 
att övervinna.8 9

Slutsatsen är så litet ny humanistisk eller nyklassicistisk som möjligt. 
Men inte heller själva förhärligandet av den antika mytologien — vare 
sig Kellgrens eget eller abbé Arnauds — faller ur klassicismens ram. Ar- 
nauds utmålning av »et System som lifvar och förskönar naturen, som 
förgudar alla varelser, och förvandlar verlden til et vidlöftigt Tempel» 
är nämligen intet annat än en amplifierande parafras av Boileaus — na
turligtvis även för Kellgren — välbekanta skildring av mytologien i tredje 
sången av L ’Art poétique.° I den episka poesien:

Là pour nous enchanter tout est mis en usage.
Tout prend un corps, une ame, un esprit, un visage.
Chaque Vertu devient une Divinité.
Minerve est la Prudence, et Venus la Beauté.

I fortsättningen anföras samma exempel som hos Arnaud: Jupiter som 
åskar, Neptunus i havet med sina tritoner, Pan med flöjten. Sensmoralen 
blir:

Ainsi dans cet amas de nobles fictions,
Le Poëte s’égaye en mille inventions,
Orne, éleve, embellit, aggrandit toutes choses,
Et trouve sous sa main des Fleurs toujours écloses.

Sans tous ces ornemens le vers tombe en langueur,
La Poésie est morte, ou rampe sans vigueur:
Le Poëte n’est plus qu’un Orateur timide,
Qu’un froid Historien d’une Fable insipide.

Den fromme jansenisten Boileau är ense med Kellgren om den kristna 
mytologiens olämplighet för poesien — skenbart av alldeles samma skäl. 
Man frågar sig också, om Kellgren, då han beskriver motsättningen mellan 
kristendomen och poesien, inte haft dessa verser av Boileau i tankarna.

De la foy d’un Chrestien les mystères terribles 
D’ornemens égayés ne sont point susceptibles.
L’Evangile à l’Esprit n’offre de tous costez 
Que pénitence à faire, et tourmens méritez.

Och när Kellgren i slutet av sin artikel talar om försöken, »at i stället 
för de Hedniske Gudarne, dels införa Änglar och djeflar, dels de personi
fierade dygder, men til olika förmån gör Skalden och nöje för Läsaren», 
tänker han då ej på Boileaus angrepp på de dåraktiga poeter som

6 Ljunggren, S v e n s k a  v i t te r h e te n s  h ä fd e r ,  1, 1873, s. 99. Lamm, a. a ., s. 147 och 
Josephson, a . a ., s. 192 ff. äro av samma åsikt.

7 Ek, a. a.y s. 345 ff.
8 SFSV, 9: 4, s. 194.
9 Boileau, L ’A r t  p o é t iq u e , III v. 160—235. Jag citerar efter Œ u v r e s  c o m p lè te s  d e  

B o ile a u  ed. Charles-H. Boudhors, 1, 1939, s. 101 ff.
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Bannissant de leurs vers ces ornemens receus,
Pensent faire agir Dieu, ses Saints et ses Prophètes 
Comme ces Dieux éclos du cerveau des Poètes:
Mettent à chaque pas le Lecteur en Enfer:
N’offrent rien qu’ Astaroth, Belzebeth, Lucifer.

Boileau vänder sig mot samtida diktares försök att införa en på kristen 
mytologi byggd epik, vilket han utdömer såsom både okristet och opoe
tiskt.1 För Kellgren — liksom överhuvud för senklassicismens kritiker — 
har endast det senare argumentet giltighet. Den antika mytologien bör 
så vitt möjligt bibehållas, därför att den är vacker, därför att den i bil
der uttrycker allmänna sanningar. I sitt försvar för denna mytologi, De 
quelques fanatiques qui ont voulu proscrire les anciennes fables, utvecklar 
Voltaire vältaligt denna synpunkt: »On peut détruire les objets de la 
crédulité, mais non ceux du plaisir; nous aimerons à jamais ces images 
vraies & riantes.»1 2

En annan sak är, att man tyvärr inte kan använda den antika mytolo
gien, så snart det är fråga om att skildra tidevarv och personer som själva 
inte ha trott på den. Det är Voltaires lärjunge Marmontel — »den lju
saste, sannaste, finaste af alla Æsthetiske Författare»3 — som framhåller 
detta i artikeln »Merveilleux» i sina av Kellgren lästa Élémens de L it
térature (1787).4 Marmontel beklagar även, att »le merveilleux moderne» 
är så underlägset »le merveilleux ancien» i liv och åskådlighet. Varken 
Gud, änglar, demoner eller helgon kunna i poetiskt avseende jämföras 
med antikens gudamakter av alla slag. Den moderne poeten får reda sig 
så gott han kan. »Avec de Fart, du goût, et du génie, nos prophètes, nos 
anges, nos démons, et nos saints, peuvent agir décemment et dignement 
dans un poëme»: det framgår av Tasso, Milton, Athalie och Henriaden. 
Det är, som man ser, detsamma som Kellgren säger. Någon »nyklassicism» 
bör man alltså inte läsa in i hans lovord .över den antika mytologien; de 
höra fastmer till klassicismens loci communes.5

Däremot innebär Kellgrens framhållande, att kristendomen hämmar 
poesien, emedan den fjättrar passionerna, en sprängning av klassicismens 
prekära, ofta hotade syntes — eller kompromiss — av antik och kristen
dom.6 Liksom sina franska läromästare bland upplysningsmännen be
undrar Kellgren antiken, inte trots att, utan därför att den strider mot

1 Se härom t. ex. Allan Sjöding, L e o p o ld , d e n  g u s ta v ia n s k e  s m a k d o m a r e n , 1931, 
s. 164 ff. och där anförda belägg ur klassicismens estetiker.

2 Voltaire, a. a ., 40, s. 188 f. (Dictionnaire philosophique, Fable), se även a . a ., 12, 
s. 391 ff. (Apologie de la Fable).

3 SFSV, IX: 2, s. 273 (not d till B y x o r n e ) ,  jfr Sylwan, a. a ., s. 315. — I noten till 
B y x o r n e  översätter Kellgren början av artikeln »Imitation» i E lé m e n s , se Marmontel, 
Œ u v r e s  c o m p lè te s , 4, 1819, s. 637 ff. 1763 utgav Marmontel P o é t iq u e  f r a n ç a is e , till stor 
del ett omtryck av hans artiklar i Encyklopedien. Det är detta verk som, utökat med 
nya artiklar i Encyklopediens supplement och i E n c y c lo p é d ie  m é th o d iq u e  samt alldeles 
nyskrivna artiklar, omarbetades till E lé m e n s  d e  l i t t é r a tu r e ,  se S. Lenel, M a r m o n te l , 1902, 
s. 192 ff., 364 ff. Kellgren har alltså långt före 1787 kunnat stifta bekantskap med 
Marmontels Poetik, som f . ö. fanns i Edelcrantz’ bibliotek, se a. a ., s. 54 (no 2336, 7).

4 Marmontel, a. a ., 4, s. 698 ff. Jfr Daniel Mornet, L a  q u e s tio n  d e s  r è g le s  a u  X V I I I ? 
s iè c le , E e v u e  d fh is to ir e  l i t t é r a i r e  d e  la  F r a n c e , 1914, s. 251 f,

5 Jfr Bertrand, a. a ., s. 36.
6 Jfr René Bray, L a  f o r m a t io n  d e  la  d o c tr in e  c la s s iq u e  en  F r a n c e , 1927, s. 289 ff.
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kristendomen.7 Så kan han få ett positivt förhållande till antiken, för så 
vitt den utgör kristendomens motpol.

Det är en »negativ nyhumanism», som inte springer fram nr någon per
sonlig upplevelse av den antika, allra minst den grekiska, kulturen och 
litteraturen, men som kan taga sig uttryck erinrande om den verkliga ny
humanismen. Lamm har sålunda kunnat anföra ett uttalande av Winckel- 
mann om kristendomens olyckliga inflytande på moralen, som i högsta 
grad liknar Kellgrens.8

Men framför allt är det Diderots uppfattning om antiken som erinrar 
om Kellgrens.9 Tidigare forskare, särskilt Lamm, ha redan visat, huru 
Diderots »naturalistiska antik» — förmedlad av Sebastian Mercier — går 
igen hos honom.1 Antiken beundras, emedan den är primitiv, vild, bar
barisk — allt vad den förvekligade nutiden inte är.* 1 2 I den på Mercier 
återgående artikeln Om det täcka har Kellgrens »primitivism» fått sitt 
starkaste uttryck.3 4 Han säger här ironiskt:

Betraktom Poesien. Gudi lof! våra Hustrur och Barn behöfva ej mera frukta 
för missfall och slag, vid våra moderna Spektakler. Eschyls och Shakespeares för- 
skräckeliga målningar hafva försvunnit ur Tragedien, och lämnat rum åt vackra
phraser, qvicka infall, väl tournerade maximer och brillanta antitheser------------
Lyckligtvis har musiken räckt en hjälpsam hand åt vår Dramatiska Poesie. Icke 
den grymma, den våldsamma Musiken, som skakade Grekernes vilda hjertan; nej 
den fina, den lekande, den täcka Musiken, som utmärglar och pryder tankan, som 
sätter passionerne i Rondeauer, målar vreden med coloraturer, uttrycker förtviflan 
i candencer. Måtte denna täcka smak altid herrska i våra Operor! Måtte aldrig en 
Glück, en Hayden och deras efterföljare få föra oss tillbaka til detta barbariska 
naturliga i känslornes uttryck, som vi så lyckligen öfvervunnit !*

Denna syn på antiken har sina motsvarigheter i den samtida europeiska 
litteraturen5, men den är inte ny humanistisk. Om Winckelmann och Kell

7 Det kristendomsfientliga draget i 1700-talets dyrkan av antiken framhålles av 
Bertrand, a . a ., s. 6 ff., 24 f f .

8 Se Lamm, K e llg r e n s  jo u r n a l is t i s k a  v e r k s a m h e t , s. 147 A. 1. Det där citerade ut
talandet läses hos Carl Justi, W in c k e lm a n n  u n d  s e in e  Z e i tg e n o s s e n , 1, 3 uppl., 1923, 
s. 73 ff.

0 Henry Peyre efterlyste 1941 fåfängt en undersökning om Diderot och antiken (a . a ., 
s. 52 ff.). En sådan föreligger allt fortfarande ej, men se Bertrand, a . a ., s. 93 ff., 
Folkierski, a. a ., s. 412 ff., Felix Yexler, S tu d ie s  in  D i d e r o t ’s  E s th e t ic  N a tu r a l is m  (Diss. 
Columbia, 1922), s. 69 ff. och Hubert Gillot, D e n is  D id e r o t ,  1937, s. 232 ff.

1 Voltaire hade dock ej varit helt främmande för denna uppfattning, se de hos Naves, 
a . a ., s. 245 ff. och Mornet, L a  q u e s tio n  d e s  r è g le s , s. 260 anförda uttalandena. I striden 
om Homeros gingo dennes försvarare ofta till angrepp mot nutidens förvekligade smak, 
se t. ex. Madame Dacier, D e s  ca u se s  d e  la  c o r r u p tio n  d u  g o û t  (Amsterdam, Pierre 
Humbert, 1715), s. 96 ff. och Fénelon, R e f le x io n s  su r  la  rh é to r iq u e  e t  su r  la  p o é t iq u e  
(Amsterdam, Jean Frédéric Bernard, 1717), s. 84 ff. (det s. k. Lettre à l ’Académie).

2 Se Lamm, U p p ly s n in g s t id e n s  r o m a n tik , 2 , 1920, s. 248 ff., 284 ff., jfr K e llg r e n s  
jo u r n a l is t i s k a  v e r k s a m h e t , s. 141 f f ., och Bergh, L i t t e r ä r  k r i t ik ,  s. 122 f f .

3 Se om denna artikel Bergh, a. a ., s. 123 ff., Lamm, a . a ., 1, s. 285 och Sylwan, K e l l 
g re n , s. 182 ff.

4 SFSV, 9: 4, s. 308 (Stockholms Posten, 11 januari 1783), jfr Mercier, T a b le a u  d e  
P a r is ,  2 (Hambourg-Neuchatel, 1781), s. 47 f. Satsen om grekernas vilda musik synes 
dock varken förekomma där eller i den andra källan till D e t  tä c k a , Merciers D u  T h é â tr e  
ou  n o u v e l e s sa i su r  l ’a r t  d r a m a tiq u e , Amsterdam, 1773.

5 Se t. ex. Walther Kehm, G r ie c h e n tu m  u n d  G o e th e z e i t , 3 uppl., 1952, s. 56 ff. om 
antiken hos »Sturm und Drang». Den primitivistiska synen på Homeros omtalas i det 
följande.
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gren kunde mötas i gemensam förkastelse av kristendomens asketism, skil
des de i sin olika uppfattning av vad som utgjorde antikens överlägsen
het. För Winckelmann var antiken naiv, inte barbarisk, naturlig, inte vild, 
enkel, inte rå. Med de berömda orden i Gedanken über die Nachahmung 
der Griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst (1755): »eine 
edle Einfalt und eine stille Grösse».6

Just dessa ord förekomma emellertid i Kellgrens artikel Om Glück och 
om Operan, där Glucks Iphigenia i Tauris får berömmet, att »likna de 
Grekiska piecer i höghet och enfaldighet».7 Detta har ej undgått fors
karna8, som i Kellgrens beundran för Gluck velat se ett utslag av ny
klassicism9. Knappast med rätta.

Visserligen hade Kellgren Winckelmanns stora konsthistoria i sitt bib
liotek — på franska.1 Man kan emellertid betvivla, att han läst den, ty 
om Barthélemys betydligt lättlästare Le Voyage du jeune Anacharsis 
skrev han 1790 till Edelcrantz: »det lär vara en lärd, antikvarisk bok; 
således ej passande mig».* 1 2 Denna »idée» fick han förmodligen genom det 
utdrag som han skaffade sig av boken.3 Och det — antagligen omed
vetna — Winckelmanncitatet står inte i Geschichte der Kunst des Alter
tums. På vilka vägar det nått Kellgren — via en fransk tidskrift 1 — låter 
sig svårligen avgöras. Men enbart på det kan man ej bygga någon teori 
om Kellgrens nyklassicism.

Man kan det så mycket mindre, som Kellgren liksom hela samtiden i 
Gluck såg passionernas tonsättare. Kellgren utsäger detta med tydliga ord 
i sin artikel, och hans uppfattning har uttömmande analyserats av tidigare 
forskning.4 En  sak är, om Gluck själv kan räknas till nyklassicismen, en 
annan, att han av Kellgren och samtiden uppfattades som »vild» och »pas
sionerad».5 * 7

Prövostenen för en dåtida författares förhållande till nyhumanismen 
och nyklassicismen är hans inställning till Homeros. Den är hos Kellgren 
negativ — vida negativare än hos Voltaire.6 Ty väl kan Voltaire gyckla 
med Homeros’ gudar och finna hans krigsskildringar ointressanta och 
långtrådiga. Pococurante förklarar för Candide, att lektyren av Homeros 
ingett honom »le plus mortel ennui» och att alla uppriktiga människor 
erkänt för honom, »que le livre leur tombait des mains, mais qu’il fallait 
toujours l ’avoir dans sa bibliothèque, comme un monument de l ’antiquité, 
et comme ces médailles rouillées qui ne peuvent être de commerce».7

6 Winckelmann, G ed a n k en  § 79.
7 SFSV, 9: 4, s. 90 f. (Stockholms Posten, 3 juli 1779).
8 Se Ek, S k ä m ta r e  och  a llv a r s m ä n , s. 236.
0 Se Ek, l. c. och Lamm, K e llg r e n s  jo u r n a l is t i s k a  v e r k s a m h e t, s. 146 f f .
1 Se SFSV, 9: 6, s. 359. Edelcrantz ägde Winckelmann, R e c u e il d e  d i f f e r e n te s  p iè c e s  

su r  le s  a r t s  (1786) och R e m a r q u e s  su r  1’a r c h ite c tu r e  d e s  a n c ien s  (1783), se a. a ., s. 65 
(no 2762, 3).

2 A . a ., s. 269, jfr a. a ., 9: 9, s. 149.
3 Se a . a ., 9: 6, s. 359: E s p r i t  d u  V o y a g e s  (!) d u  je u n e  A n a c h a r s is . Det har ej lyckats 

mig att identifiera arbetet. Forsström, a. a., s. 11 A 1 uppger oriktigt, att Kellgren 
ägt 2 volymer av själva Anacharsis.

4 Se Bergh, a . a ., s. 130 ff., Lamm, a. a ., 2, s. 288 ff., Sylwan, a. a ., s. 168 ff., 179 ff. 
och Agne Beijer, G u s ta v ia n s k  o p e ra , O rd  och  h ild , 1923, s. 32 ff.

5 Det förtjänar antecknas, att även Voltaire på gamla dagar greps av beundran för 
Gluck, se Naves, a. a ., s. 374 ff.

0 Forsström, a . a ., s. 13 f f . har sammanställt Kellgrens uttalanden om Homeros.
7 Voltaire, a. a ., 44, s. 319 ff.
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Dock, Pococurante är bara en sida av Voltaire; han har, som vi sett, 
andra i sitt förhållande till Homeros. Men i det avseendet är Kellgren all
tid Pococurante; han befattar sig, som Sylwan sagt, med Homeros i de 
stunder denne slumrar.8 I ungdomsdikten Til Bacchus och Kärleken he
ter det:

Homerus! seklers röst kan ej dit lof fullkomna.
Hvem bringar ej din sång at undra — och at somna?
Med skäl du läsas bör — i rara gyllne skrin.0

Det är Horatius’ bild i De arte poëtica om Homeros ’ slummer som in
spirerat Kellgren, och den återkommer i Mina löjen, där visserligen

Den gamle i sin Iliad
Blott då och då man nicka funnit.1

Det är jämförelsen med Branders Gustaviade som föranlett detta säll- 
sport milda omdöme. Men i Man äger ej snille för det man är galen är 
Kellgren hårdare mot den sovande Homeros:

3. Han, som sin ära stödd på tjugu sekler ser,
Som högst bland Skalderne i evigt lof regerar,
Visst slumrar han ibland, vår goda Far, Homer:
H oratii egna ord — Förlåt jag blott citerar.“

I kommentaren motiverar Kellgren sin vanvördnad i ordalag som föra tan
ken till Perrault eller La Motte — eller Pococurante:

Oaktadt alt hvad pedantskan Dacier och alla ålderdomens öfriga blinda Afguda- 
dyrkare så ofta upprepat til Homer i försvar, kan han dock aldrig bland Läsare af 
sund smak befrias från den förebråelse, at föga någon Skald fallit mera lågt ifrån 
en större höjd. Det må vara eller icke, et fel af hans tid, af den råhet i seder 
och brist på upplysning, som herrskade hos hans landsmän; så blir det dock altid 
lika stötande och osmakligt, at se hans Gudar handla som dårhushjon, och hans 
Hjeltar som Cannibaler; lika litet värdt beundran och än mindre efterföljd, at 
den ljungande Jupiter i en Guda för samling hotar Juno med stryk ; at den tappre 
Mars, sen han är sårad af Diomedes, ger sig at skrika som 10 000 man, utan at 
göra så mycket som en, så vida han i stället at hugga Grekerne i stycken, fördrifver 
sin tid med att jämra sig för Jupiter.* 1 2 3

Det är så påfallande att Kellgrens här uttryckligen avvisar det argu
ment till Homeros ’ försvar som bl. a. använts av Voltaire, att han blott 
skildrat sin tid: »Il a peint les Dieux tels qu’on les croyait & les hommes 
tels qu’ils étaient.»4 Voltaire visar sig här ha mera historiskt sinne än 
Kellgren !

Huru mycket Kellgren verkligen kände Homeros, är en annan fråga. 
Förvisso läste han inte Homeros på grekiska utan i översättning. Utfallet 
mot madame Dacier kunde tyda på att han använt hennes berömda prosa
översättning, vars inledning och kommentar tydde allt till det bästa — 
på ett sätt som retat Voltaire till motsägelse. Men under Kellgrens livs

8 Sylwan, a . a .} s. 198.
0 SFSY, 9: 1, s. 193.
1 A .a .y  s. 266 och 278.
2 SFSY, 9: 2, s. 229.
3 A . a ., s. 235.
* Yoltaire, a . a ., 10, s. 347 (Essai sur la poésie épique). Det är fördenskull missvi

sande att som Forsström, a. a ., s. 13 not 2 säga, att Kellgren här är influerad av E s s a i  
su r  la  p o é s ie  é p iq u e .

E . K  T igerstedt
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tid utkommo inte mindre än sju franska översättningar av Iliaden: 
Bitaubé (1762), Rochefort (1766—70), Le Brun (1776), Beaumanoir 
(1781), Cordier de Launay de Valon (1782), Dobremès (1784) och Gin 
(1786), flera av dem i många upplagor.5 Kellgren kan ha använt någon av 
dessa, ev. även Popes berömda engelska översättning.6 Näppeligen har han 
heller själv framsökt de anförda exemplen på Homeros’ dåliga smak ur 
Iliaden, utan sannolikt hämtat dem hos någon samtida kritiker. En lyck
ligare och flitigare forskare skall kanske lyckas hitta dem — t. ex. hos Vol
taire. I varje fall ansluter sig det omedelbart därpå i kommentaren till 
Man äger ej snille följande angreppet på Milton direkt till Voltaire.7

Kellgrens kallsinnighet mot den grekiska litteraturen har emellertid ett 
undantag. Det finnes en grekisk diktare som han läst och beundrat, ja 
efterliknat: Anakreon. Det är ett undantag som bekräftar regeln.

Ty de anakreontiska dikterna — d. ä. de korta senantika och byzan- 
tinska dikter av erotiskt och sympotiskt innehåll som falskeligen tillskri
vits Anakreon — åtnjöto under hela 1700-talet en popularitet och en rykt
barhet som vida överträffade den klassiska grekiska poesiens.8 Inte minst 
lästes, översattes och efterbildades »Anakreon» i Frankrike.9 Voltaire 
ställde sig visserligen avvisande1, men en så typisk representant för sen
klassicismen som Marmontel hyllade i Élémens de littérature entusias
tiskt Anakreon. I artikeln »Anacréontique» definierar han detta slags 
poesi: »Genre de poésie lyrique dont la grâce est le caractère, et qui 
respire la volupté», och han talar om »cet enjouement, ce tour élégant et 
facile, ce naturel, cet abandon aimable de poésie anacréontique».2 I arti
keln »Ode» avgränsar han det anakreontiska ordet från andra slag av oden. 
Det sker med höga lovord:

Après La Fontaine, celui de tous les poètes qui est le mieux dans sa situation, 
et qui communique le plus l’illusion qu’il se fait à lui-même, c’est, à mon gré, 
Anacréon. Tout ce qu’il peint, il le voit; il le voit, dis-je, des yeux de l’âme; et
l’image qu’il fait éclore est plus vive que son objet.----------- Du reste, les tableaux
les plus rians de la nature, les mouvemens les plus ingénus du coeur humain, 
l’enjouement, le plaisir, la mollesse, la négligence de l’avenir, le doux emploi du 
présent, les délices d’une vie dégagée d’inquiétudes, l’homme enfin ramené par la 
philosophie aux jeux de son enfance; voilà les sujets que choisit la muse d’Ana
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5 Se C a ta lo g u e  g é n é r a le  d e s  l iv r e s  im p r im é s  d e  la  B ib l io th è q u e  N a tio n a le ,  A u te u r s ,  
T* 73, 1920, sp. 284 ff. och S. F. W. Hoffman, B ib lio g r a p h is c h e s  L e x ik o n  d e r  g e s a m m te n  
L i t t e r a tu r  d e r  G riech en , 2, 2 uppl., 1839, s. 342 ff.

6 Någon Homerosupplaga, vare sig i original eller i översättning, fanns ej i Kellgrens 
eget bibliotek. Edelcrantz ägde däremot Popes översättning av Iliaden (1—2, Edinburgh 
1777) och av Odysséen (1—3, London 1763), se a. a ., s. 32 (no 1205—09).

7 Den långa förteckningen på smaklösheter i P a r a d is e  lo s t  är hämtad dels ur Essai 
sur la poésie épique {a . a ., 10, s. 408 ff.), dels ur artikeln Épopée i Dictionnaire philo
sophique (a . a ., 40, s. 63). Huru pass ledigt läste Kellgren Milton på engelska? Använde 
han även i detta fall en fransk översättning?

8 Se härom Friedrich Ausfelds flitiga undersökning D ie  d e u tsc h e  a n a k r e o n tisc h e  
D ic h tu n g  d e s  1 8 . J a h r h u n d e r ts ,  Q u e llen  u n d  F o r sc h u n g e n  z u r  S p ra c h -  u n d  C u ltu rg e -  
sc h ic h te  d e r  g e r m a n is c h e n  V ö lk e r , 101, 1907, som trots sin titel även behandlar fransk 
litteratur.

0 Se Ausfeld, a. a ., s. 21 ff. Franska översättningar av Anakreon förtecknas hos Hoff
mann, a . a ., 1, 1838, s. 141 f f . och i Bibliothèque Nationales katalog, a. a ., 2, 1899, sp. 
1114 ff.

1 Se Naves, a . a ., s. 299.
2 Marmontel, a . a ., 4, s. 121 ff.



créon. Le caractère et le génie du français lui sont favorables ; aussi a-t-elle daigné 
nous sourire.3

Marmontels ord visa vad tiden såg och uppskattade i Anakreon. Huru 
skulle inte den unge Kellgren älska denne till grek förklädde rococopoet!

Kellgren stiftade bekantskap med de anakreontiska dikterna i Åbo, där 
den allvarsamme Porthan redan vid denna tid översatte Anakreon och 
sände sina översättningar till Utile Dulci4, och åtminstone två av dem 
publicerades i Vitterhetsnöjen5, Kellgren talar i ett brev till Clewberg 
1775 ironiskt om »vår Finska Anacreon»6, ehuru han själv 1788—83 skulle 
i Stockholms Posten avtrycka åtskilliga Anakreonöversättningar av 
Porthan i Åbo Tidningar7.

Men redan ett par år tidigare, 1779—81, hade Kellgrens vän och mecl- 
broder i Utile Dulci Gustaf von Paykull publicerat inte mindre än 18 
översättningar av Anakreons dikter8, som han senare skulle utge i bok
form. Kellgren hade alltså gott tillfälle att under dessa år läsa Anakreon, 
och det har han tydligen gjort med utbyte.

I Til Bacchus och Kärleken efterföljes sålunda det ovan citerade an
greppet på Homeros av en hyllning till Anakreon, visserligen också till 
Sappho, som knappast var mer än ett namn för Kellgren9:

3 A. a., 4, s. 778.
4 Enligt Auroras protokoll 29 september och 25 oktober 1773, se Arne Jorgensen, 

U r  » S a m h ä lle t  A u r o r a s» arlc iv , H is to r is k a  och  l i t t e r a tu r h is to r is k a  s tu d ie r , 2, 1926, 
s. 151 ff. Porthan bör dock redan tidigare ha insänt översättningar till Utile Dulci, om 
den nedan diskuterade dikten är hans.

5 Detta framgår av Auroras protokoll 25 oktober 1773, då det beslöts att sända 4 
nya Anakreonöversättningar av Porthan till Utile Dulci, »såsom fortsättningar af de 
Twänne Oder som uti bte Sällskaps Witterhets Nöjen i Tredje Delen blifvit införde» 
(Jorgensen, a . a . y s. 152). Ehuru översättningarna ej voro signerade, synes Porthans för
fattarskap varit bekant, att döma av en samtidig (?) anteckning i KB:s C-exemplar 
av W it te r h e ts n ö je n ,  3. När Gustaf Regnér omtryckte detta ode jämte andra Anakreon
översättningar av Gustaf Paykull i Svenska Parnassen, 1784, förklarade han också: 
»Den första Oden allena är utaf främmande hand, och finnes uti Sällskapet Utile Dulcis 
tryckta Handlingar, hvarutav den så mycket hellre blifvit lånt, som man därmed sparat 
en onyttig möda att öfversätta densamma, när det ändå ej kunnat göras bättre.» Emel
lertid har Paykull trots detta införlivat Porthans översättning med sin i eget namn 
utgivna samling, ja låtit den inleda denna, se hans A n a k r e o n , S a p h o , B io n  och  M o sch u s,  
1787, s. 1, som uttryckligen hänvisar till V i t te r h e ts n ö je n , 3. Till på köpet har Paykull 
gjort några stilistiska rättelser. Genom Kellgren, om inte eljest, bör Paykull ha varit 
underkunnig om Porthans författarskap. Det är inte gärna tänkbart att han sans façon 
bestulit denne och det i en bok som inte kunde undgå att hamna i Porthans händer. 
Har Paykull begärt lov av Porthan att avtrycka dikten? Eller kan förklaringen möj
ligen vara att Kellgrens andel i översättningen — som synes mig avgjort bättre än 
andra av Porthan — varit så stor, att han ansåg sig kunna ge vännen Paykull rätt att 
disponera över den? Det bör tilläggas att Paykull gjorde en egen översättning av det 
andra av Porthan i V i t te r h e t s n ö je n  publicerade anakreontiska odet, som han tryckte i 
Stockholms Posten 14 augusti 1779, i Svenska Parnassen, 1784, s. 114 och i A n a c r e o n  
etc., s. 2, se Sverker Ek och Åke-Hugo Hansson, D ik te r  i  S to c k h o lm s  B o s te n  1 7 7 8 —1781  
(1948), s. 55 (no 137). Det ökar presumptionen att Paykull inte bestulit Porthan.

6 SFSV, 9: 6, s. 47, jfr kommentarerna a. a ., 9: 9, s. 28.
7 Se Åke-Hugo Hansson, D ik te r  i  S to c k h o lm s  B o s te n  1 7 8 2 — 1 7 8 6  (1953), s. 43 (101), 

47 (129), 52 (155), 67 (234, 237), 75 (282).
8 Se Ek—Hansson, a. a., s. 53 (121, 123), 54 (129), 55 (137, 138), 56 (146, 147), 

57 (154), 58 (155), 60 (168), 61 (169, 170, 172), 62 (180), 63 (183), 73 (241), 75 
(256), 110 (489). Se om Paykull och Kellgren a . a ., s. 10, 24.

0 Jfr Sylwan, K e llg r e n ,  s. 198. Dock bör påpekas, att den nedan nämnde Poinsinet 
de Sivry översatt flera dikter och fragment av Sappho, vilket även Paykull skulle göra.
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Men du, Anacreon! liur vakar 
Mit hjerta vid din lutas slag!
Och vid din ömma sångs behag 
Jag, Sappho, all din kärlek smakar.* 1

Berömmet är konventionellt oeh betyder i och för sig föga. Inte heller 
är den förtrytelse Kellgren i Mina löjen visar över att Bellman kallats 
»den svenske Anacreon» något vittnesbörd om ett personligt förhållande 
till den anakreontiska diktningen.

Det är däremot fallet med Kellgrens polemik mot J. A. Flintberg. När 
denne i Dagligt Allehanda 19 juni 1780 angrep Kellgrens dikt Vid första 
besöket i Herr Sergels Atelier och utropade »Quelles sottises!» om ver
serna:

Jag hör ju Hj el tens röst, jag ser ju Gudens blick!
Kan då en själ i stela marmorn råda !2

försvarade sig Kellgren i sin upprörda replik med Anakreons exempel:
Anacreon t. ex. har redan för 2000 år sen sagt en dylik sottise. Då han beskriver 

sin skönas portrait, säger han i sin förtjusning, eller oredighet, (som Ni rättare 
kallar det), at denna bild var hon sjelf, och at den talte

------------- pXÉ7rco y a p  ocuttjv

T a ^ a ,  X 7)pé, xal XaXiqaeu;.
Od. 27.3

Jag tviflar ej på, at icke Hr Fl—g är lika stark i Grekiskan, som i Fransyskan, 
ty Herrn ser mig ut at vara hemma i all ting; jag tar mig allenast frihet at äfven 
påminna Hr Fl—g, med hvad förargelse han äfven lär ha läst samma rader i 
öfversättning hos Poinsinet de Sivry:

Mais quels traits & quels accents!
O! de Fart effort supréme!
Amarillis, c’est vous-méme 
Que je vois & que j^ntends*

Flintberg böjde sig dock inte för Anakreons auktoritet — lika litet som 
för den även åberopade Dorats och Voltaires — utan genmälde i sin replik 
Til den sig så kallade Pulveriserade Lärjungen i Dagligt Allehanda, 
7 juli 1780.

»Hvad de af Herr K—n anförde exempel angår, så kunna de trenne första för
låtas, men icke gillas, hos Anacreon såsom en kärleks-tok, hvilken i sin yrsla råkat 
at lika med andre, i samma ställning med honom, debitera sottiser, och hos Yoltaire

Ingen av översättningarna synes dock ha tryckts i Stockholms Posten, att döma av Ek— 
Hanssons bibliografier. Begnér publicerade fyra Sapphoöversättningar i Svenska Par
nassen, 1786, s. 244 ff. Med Ga^llus’ översättning av Sapphos ryktbaraste ode var 
Kellgren naturligtvis förtrogen. I minnestalet över Wellander nämnas Sappho och Ca- 
tullus jämte Saint-Aulaire och Tilas bland dem för vilka »några få blad, men stämplade 
af snillet, hafva öpnat vägen----------- til odödlighetens tempel» (SFSV, 9: 5: 1, 17).

1 SFSV, 9: 1, s. 193.
2 A. a., 9: 2, s. 63.
3 I själva verket utgör det citerade odet nr 28 i dåtida Anacreoneditioner. se t. ex.

Anacreontis Teii Carmina------------curavit Joh. Frid. Fischerus (Lipsise, In Libraria
Crullia, 1754), s. 45 ff. I moderna editioner är dikten nr 16, se V. Boses Teubneredition, 
1868, s. 17 ff. Jag har tagit mig friheten att rätta Kellgrens — eller sättarens — 
grekiska accenter.

4 SFSV, 9: 4, s. 145. (Stockholms Posten, 23 juni 1780.)



och Dorât för det myckna höga, vackra och lekande man eljest påträffar i deras 
Poesier.»

Harmset skrev Kellgren samma dag till Clewberg och uppmanade ho
nom att göra ett epigram eller en fabel mot Flintberg: »Han kallar Ana
créon för en narr. Han förlåter Voltaire och Dorat.»°

Det knnde synas, som om Kellgrens försvar för Anakreon ådagalade 
en större beläsenhet i grekiska än vad som här tillskrivits honom. Det är 
emellertid troligt, att han fått sina uppgifter — och sitt citat — från 
Paykull, som just som bäst höll på med Anakreon.0 Även Louis Poinsinet 
de Sivry (1738—1804), en fransk vitterlekare av enklaste slag, polygraf, 
pekoralist och på sistone patriot5 6 7, hörde till Paykulls lektyr8. Det är för
modligen han som gjort Kellgren bekant med Anacréon, Sapho, Moschus, 
Bion, Tyrthée, &c. Traduits en Vers Français, Par M. Poinsinet de Sivry, 
de la Société Royale des Sciences & Belles Lettres de Lorraine (Nancy, 
1758), varifrån citatet är hämtat.9

Paykull själv utgav 1787 sina översättningar från Anacréon, Sapho, 
Bion och Moschus — man lägge märke till likheten med titeln på Sivrys 
arbete — i bokform. Det är i och för sig sannolikt, att Kellgren läst Pay
kulls bok, ehuru den saknas i förteckningen över hans bibliotek. Och sanno
likheten blir till visshet, tack vare en recension i Stockholms Posten, 
3 juni 1794, som Kellgrens utgivare med rätt tillskrivit honom.1

Recensionen utgör en avrättning i Kellgrens vanliga stil av en ung di- 
lettants misslyckade försök att översätta Anakreon. Översättaren, Olof 
Linderholm, hade urskuldat sitt försök att efter Paykull ånyo tolka Ana
kreon med dessa fatalt dubbeltydiga ord:

För några år sedan utkom en öfversättning af A n a c r é o n , vida öfver älla loford 
i Vitterheten. Men som författaren däraf mera rådfrågat sit Snille än Originalet, 
så har jag trot mig knnna framgifva detta försök, som har en aldeles stridig 
egenskap.2

Man kan tänka sig med vilket harmset löje Kellgren läst denna peko- 
ralistiska tirad. Den måste ha synts honom vara ett nytt utslag av den 
okritiska och smaklösa dilettantism som han så obarmhärtigt agat. Linder
holm hade i en efterskrift meddelat, att han ämnade låta sin Anakreon 
åtföljas av andra översättningar från grekiskan.3 »Det är detta löfte, eller 
rättare, detta hot» som föranlett Kellgrens kritik, i hopp »at minska detta 
bedrägliga Sjelfförtroende, at hindra fullbordan af et obetänksamt löfte,

5 A . a ., 9: 6, s. 93.
6 En översättning av ode 28 av Paykull publicerades 25 april 1781 i Stockholms 

Posten, se Ek—Hansson, a . a ., s. 110 (489).
7 Se den föga välvilliga artikeln i Hoefer, N o u v e l le  b io g r a p h ie  u n iv e r s e l le , 40, 1862, 

sp. 559 ff.
8 Det framgår av att Paykull enligt hans bevarade handskrivna versbok 9 september 

1779 översatte Ode d'un ancien Poète, sur Anacréon ur Poinsinet de Sivry, A n a c r é o n  
etc., s. 91 ff. ; översättningen trycktes 14 februari 1780 i Stockholms Posten, se Hansson, 
a. a .f s. 159 (252). En annan översättning av Paykull ur Poinsinet de Sivry, a . a ., s. 20 ff. 
(Les Souhaits) trycktes i Stockholms Posten 21 juli 1784, se Hansson, a . a ., s. 105 (440).

9 Se Poinsinet de Sivry, a. a ., s. 27^29 (Le Portrait de sa Maitresse). Kursivering
arna äro Kellgrens.

1 SFSY, 9: 5: 2, s. 680 ff.
2 A n a c r e o n s  S å n g e r , öfversättning från Grekiskan af — EDHM — (1794), s. 5.
3 A . a ., s. 126.
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och at spara Författaren nya omogna försök til vår Vitterhets ringa he
der». Man kan inte misstaga sig på vem som skrivit dessa rader; de röja 
lejonklon.

Omedelbart därefter följer en kort karakteristik av Anakreon, som också 
bär Kellgrens prägel:

Anacreon har den rara förtjenst, at förena liflighet och behag med den för- 
nndransvärdaste korthet, at vara naiv och dock aldrig ohöfsad; tvärtom ädel, stä
dad, harmonisk och ntan alt tvång.

Karakteristiken är inte originell; den erinrar om Marmontels ovan an
förda omdöme om Anakreon. Kellgren hade några år tidigare haft anled
ning att utförligare och personligare karakterisera Anakreon, när han i 
företalet till Fredmans Epistlar betecknade namnet »Den Svenske Ana
kreon» som »kanhända ej nog ärofullt» för Bellman. Snabbt drar han en 
parallell mellan de båda skalderna, men blott för att avvisa jämförelsen:

Det är sant, desse skalder hafva båda sjungit om samma ämnen, om Vin och 
Kärlek; båda sjungit förträffligt; men detta är alt hvad de äga gemensamt. De 
hafva målat på samma duk, varit ingifne af samma Anda; men för öfrigt hvad 
olikhet i teckning, i färger, i figurernes former, deras ställningar, Scenens val! 
Den ena öm, ljuflig, intagande, fin: den andra yr, häftig, förvånande, rik. At jäm
föra dem båda, är at jämföra Cascaden, dess brusande svall kring fältet, med 
Källan som lent genom ängens sköte ormar sig fram utan dån och bölja.4

Och Kellgren slår fast, att snillena äro inkommensurabla storheter och 
att således »det största beröm för Bellman som för Anacreon, är at den 
ena var — Anacreon; den andra — Bellman».5 Här är karakteristiken av 
Anakreon blott en bakgrund till Bellmans apoteos.

Inte heller i recensionen har karakteristiken ett egenvärde, utan syftar 
att motivera den förintande dom som fälles över den misslyckade över
sättaren: »Dessa dygder igenkännas ej i Öfversättningen, ehuru trogen 
den vil synas vara.»6

Besten av artikeln ger bevis härpå, genom att jämföra Paykulls över
sättningar med Linderholms och båda med originalet. Man måste betvivla 
att Kellgren på egen hand kunnat utföra en sådan jämförelse. Det är an
tagligt, att han haft en medhjälpare och att det är denne som gjort den 
orimmade översättningen av Ode 45, anförd såsom »et exempel av den 
simplicitet, hvarmed dylike Öfversättningar kunna godtgöra bristen af 
Poesiens fulla skönhet». Kellgrens kan översättningen omöjligt vara, ty 
den saknar helt den formskönhet som även den döende Kellgren förmådde 
skänka sin dikt. Däremot förefaller det inte osannolikt, att översättaren 
vore Gustaf Begnér, som under dessa år medverkade i Stockholms Posten7 
och som tidigare publicerat flera översättningar av Anakreon8. Han kan 
även eljest ha hjälpt Kellgren med recensionen. Hur som helst, så vitt
nar denna artikel om det intresse Kellgren hyste för Anakreon.

4 SFSV, 9: 5: 1, s. 247.
5 A . a ., 9: 5: 1, s. 248.
0 A . a ., 9: 5: 2, s. 681.
7 Se a. a ., 9: 9, s. 172.
8 I Svenska Parnassen 1786 publicerade Regnér en rad P r o f  u tu r  G r e k isk a  V i t t e r 

h e te n , däribland också Anakreon, dock ej detta ode. Däremot utgav han i F ö r sö k  t i l  
M e tr is k e  ö f v e r s ä t tn in g a r  f r å n  F o r n tid e n s  S k a ld e r , 1801, s. 62, en översättning av ode 
45, som dock ej är identisk med den i Stockholms Posten.



76 E . N . T igerstedt

En närmare undersökning skulle säkert kunna uppvisa flera spår av 
Anakreon i Kellgrens diktning. Jag skall här begränsa mig till det ana- 
kreontiska draget i Kellgrens största dikt.

Alltsedan Sylwan och Ek har det stått klart, att Den nya Skapelsen 
sönderfaller i tvenne till ton och stil olika delar — huru man nu vill för
klara detta. Det har likaledes påpekats, att den senare delen — »rondot» i 
Eks terminologi — ansluter sig till den gängse »rococomässiga» erotiska 
lyriken.9

Denna iakttagelse kan ytterligare bestyrkas, om man sammanställer två 
strofer ur rondot med Porthans översättning. av Anakreons första ode1, 
ursprungligen tryckt i Vitt erliet snöj en, III och i reviderad form omtryckt 
1787 av Paykull* 1 2.

Strof 21 och 22 i Den nya Skapelsen lyda:
Jag gick at Visdoms djupet spörja;

Din tanka ref mig ur des famn.
Jag gick at Hjeltars qväden börja;
Men cithran lärde blott dit namn.

Jag ville Ärans höjder hinna,
Men bortvek i det f  jät du gick.
Jag ville Lyckans skatter finna,
Och fann dem alla i din blick.3

Ingen samtida läsare som var någorlunda bildad och beläst kunde vid 
lektyren av dessa strofer undgå att erinras om ett av Anakreons mest be
römda oden. Det lyder i Paykulls översättning:

Jag sjunga vil om Tröjas krig,
Jag Cadmi öden vil beskrifva;
Men mina strängar svika mig 
Och endast kärleks-toner gifva.
Jag spänner andra senor på,
I annat skick min harpa bringar;
Jag börjar Herculs storverk slå,
Men harpan endast kärlek klingar.
Farväl du hjeltars hela tropp,
Jag från mitt höga upsåt träder 
At sjunga dina segrars lopp:
Min harpa endast kärlek qväder.4

Samma tema — skaldens likgiltighet eller förakt för allt som inte är 
kärlek och nöje — återkommer i flera andra av Paykull översatta ana- 
kreontiska dikter, t. ex. Ode X V  (Den stolta Croesi hof och pragt) eller 
Ode X V I  (Må gerna andra Skalder pråla).5 Det rör sig här om ett av

0 Se Sylwan, »N y a  S lca p e lsen » , S tu d ie r  t i l lä g n a d e  H e n r ik  S ch u ck , 1905, s. 254 och 
K e llg r e n , s. 219 ff., Ek, Om K e llg r e n s  s i s ta  d ik tn in g , S a m la re n , 1910, s. 233 ff. och D en  
n y a  S k a p e lse n , s. 207 ff.

1 Upptaget i samtida editioner som nr 1, se Fischer, a . a ., s. 3 ff., men i nyare som 
nr 23, se Rose, a. a ., s. 25 f f .

2 Jfr ovan s. 72, not 5.
3 SFSV, 9: 2, s. 306 f.
4 Paykull, a. a ., s. 1.
13 A . a ., s. 20 ff.
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anakreontikens mest utnötta temata6, och det förklarar också, varför Syl- 
wan apropå rondot talat om »återfall i galanteripoesien». Kellgren har 
här lånat motiv ur den anakreontiska diktningen, utan att mäkta förnya 
eller omsmälta dem. I den helhet som Den nya Skapelsen i sitt nuva
rande skick utgör förnimmas dessa strofer som ett främmande och stö
rande inslag.

Men över huvud står hela rondot som sådant i ett intimt förhållande 
till anakreontiken. Frågar man till vilken klassisk genre det skall föras, 
kan svaret nämligen inte bli annat än: det anakreontiska odet — samma 
genre som Dorat-Adlersparres Begäret, en av Den nya Skapelsens före
bilder.7 Det anakreontiska odet utgör enligt senklassicismens poetik en 
»lägre» motsvarighet till det pindariska odet och är av erotisk-sympotisk 
art.8 E tt sådant ode är rondot och alltså en regelrätt klassicistisk skapelse. 
Det gäller i sin art även hymnen, som måste betecknas som ett ode i den 
höga stilen, även om den inte iklätt sig den klassiska odeformen.9 Men för
eningen av dessa för klassicismen oförenliga beståndsdelar till en enda 
dikt är förvisso ett brott mot klassicismens ande och bokstav.1

0 Se Ausfeld, a. a., s. 101 ff.
7 Jfr Lamm, Upplysningstidens romantik, 2, s. 200 ff.
8 Se Marmontel, a. a., 4, s. 778 ff. (Ode).
0 Se A. a., 4, s. 612 ff. (Hymne) och 771 ff. (Ode). Någon verklig skillnad mellan 

hymnen och det religiösa odet synes Marmontel inte uppställa, se även a. a., 4, s. 683 
(Lyrique). Jfr Irene Behrens, Die Lehre von der Einteilung der Dichtkunst vornehmlich 
vom 16. bis 19. Jahrhundert, Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, 92, 
1940, s. 170 ff.

1 Det bör framhållas att Den nya Skapelsen i Kellgrens postuma verk ej uppförts 
bland »Oden, Cantater och andre Lyriske Digter» utan bland »Digter i blandade äm
nen», se innehållsförteckningen till Samlade Skrifter, 2.

Facsimil av dopbokens anteckning om Kellgrens dop. (Jmf. s. 48—49.)


