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Leopold som anonym polemiker mot Kellgren 
i Stockholmsposten1

Av T o r s t e n  Car lberg.

Samma år Stockholmsposten började utgivas uppflammade i dess spal
ter den häftiga striden kring Voltaire.1 2 Signalen gavs av tidningen själv, 
som i anledning av Yoltaires nyligen timade död införde några artiklar, 
där Voltaire höjdes till skyarna på ett sätt, som — i stort sett med be
rättigande — väckte en storm av förbittring. Striden blev livlig, och den 
ivrigaste vapendragaren för Voltaire var Kellgren själv. Han uppträdde 
visserligen aldrig öppet, hans artiklar voro liksom de övriga inläggen i 
striden anonyma, men säkerligen lyckades han därför ej dölja sitt för
fattarskap för de samtida läsarna, och då naturligtvis allra minst för de 
i striden deltagande3 — om han nu ens eftersträvade det. »De som erinra 
sig Politikens första årgångar, med deras uppsluppna och överdådiga 
satir, deras förbryllande och utmanande djärvhet, deras ytliga dogmatism 
och tvärsäkra intolerans och deras rent konstnärliga talangfullhet, ned
lagd i ett förut vårdslösat och förstelnat hantverk, de ha måttstocken 
för den Kellgrenska journalistikens verkningsgrad», skriver Böök (a. a. 
s. 135). Med sådana kvalifikationer dolde sig Kellgren förgäves under en 
signatur, helst på en tid då man t. o. m. vid universiteten enligt Ehren- 
svärd lärde »snarare dansa än skriva sitt namn».

Med Kellgren emot sig voro Voltaire-motståndarna trots sin ofta rätt
visa sak dömda att ligga under i striden. Någon värdig motståndare till 
Kellgren fanns ej. Först då striden börjar mojna av, tycks äntligen en 
sådan dyka upp. Det är författaren till insändaren i SP nr 133 år 1781: 
»Til Författaren af det lärorika Utdraget af Hist. Litter. de Voltaire par 
M. le Marquis de Luchet; i Stockholms Posten N:o 119.»4

Becensionen5 som insändaren vänder sig mot är författad av Kellgren6, 
vilken däri bl. a. skriver: »Man bör vara väl Svensk, för at kunna neka, 
at Voltaire ägt det vidsträcktaste snille och det bästa hjerta . . .» Och 
han fortsätter: »Ja, mine hjertans små landsmän, jag undrar ej at edra 
magar vämjas vid hans beröm. Han har aldeles icke liknat Er.» Detta

1 Denna uppsats har framgått ur ett arbete för litteraturhist. seminariet vid Göte
borgs Högskola 1935 och bygger på ett uppslag av prof. Sverker Ek.

2 Ljunggren, Sv. Vitterhetens häjder, 1, s. 80; Böök, Stridsmän o. sångare, s. 122; Lamm, 
Kellgrens journalist, verksamhet i Sthlmsp. Samlaren 1913, s. 92; Ehnmark, Ur den gamla 
Sthlmsp., s. 237.

3 Lamm, a. a. s. 97.
4 Avtryckt hos Ehnmark, a. a. s. 166 f.
5 Avtryckt hos Ehnmark, a. a. s. 165 f.
6 Lamm, a. a. s. 99.
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utfall mot det nationella och svenska framkallade redan i nr 122 ett gen- 
mäle, där det hävdas, »at om man räknar alla Skribenters olika yttranden 
om Voltaire, så skal man i proportion finna långt flere af hans Detracteurer 
ibland andra Nationer, äfven ibland hans egna landsmän, än i Sverige; 
så at man för denna orsaken skull aldeles icke varit befogad at kasta 
någon skugga på Nationen». På denna punkt är det också som insändaren 
i nr 133 sätter in med sitt angrepp.

Denna insändare har ofta varit föremål för uppmärksamhet på grund 
av den överlägsenhet, med vilken den är skriven. Ljunggren omnämner 
den i sin framställning av Voltaire-striden (a. a. 1, s. 86). Böök behandlar 
den utförligt (a. a. s. 129 ff.) och säger om densamma: »Emellanåt hände 
det, att motståndarnas sak fann en så lysande försvarare, som den tyvärr 
okände författare, vilken den 13 juni 1781 från Nörrtelje riktade ett svar 
till Kellgren, närmast föranlett av hans utfall mot de avundsjuka svens
karna, som icke kunde fatta Yoltaires storhet. Denna ironiska och mali
ciösa artikel är ett polemiskt mästerstycke, som Kellgren aldrig överträf
fat.» Vem som är författare till detta mästerstycke har dock. ingen sökt 
fastställa. Följande utredning vill försöka ge svaret på denna fråga.

Det framgår tydligt att författaren till insändaren är på det klara med 
att det är mot tidningens ledande man, Kellgren, han vänder sig. Början 
»Med innersta fägnad ser jag, at Min Herre ännu icke tröttas, icke af 
Nationens dumhet och oläraktighet låter afskräcka sig» etc. ger vid handen, 
att författaren i recensenten ser den ivrigaste förkämpen för Voltaire, 
och att han länge följt dennes verksamhet i SP. Han är icke okunnig 
om vem som hållit i den »oförlikneliga pennan». Den starkt personliga 
tonen i insändaren talar också härför.

Hela inlägget andas en jäsande förbittring mot Kellgren så stark, att 
den ej kan förklaras blott utifrån dess författares önskan att ta den »dumma 
och oläraktiga Nationen» i försvar. Detta försvar tjänar honom närmast 
som en gynnsam förevändning att angripa Kellgren. Man anar, att för
fattaren själv varit utsatt för de »maktspråk», som flutit ur Kellgrens 
»oförlikneliga penna». Han har också tydligen varit så »oförsvarligen djerf, 
ja uprorisk», att han vågat »öpna munnen» emot något »utslag», fällt vid 
»denna högsta Domstol i lärda saker». Den omilda behandlingen har satt 
djupa märken, och nu griper författaren tillfället att betala sin »mäktige 
Gynnare» med samma mynt.

Kellgrens första verksamhet i SP hade skaffat honom många bittra 
fiender, och många och hätska voro de anfall, som han utsattes för i in
sändare. Men aldrig tidigare hade någon av de anfallande gått tillväga 
med sådan grundlighet som författaren till här behandlade insändare. 
Han har samlat stoff för sitt angrepp under en längre tid, icke blott från 
Kellgrens Voltaire-artiklar utan även från hans inlägg i andra ämnen. 
När han yttrar sig om »sådant drafvel, kanske skrifvit af någon Präst 
eller någon annan eländig Författare, hvilkens verk ännu aldrig legat på 
toiletten hos någon rådande maitresse, eller blifvit läst af de vackra och 
de store, hvilka såsom Min Herre väl vet, äro de säkraste domare uti 
djupsinniga Philosophiska och Beligionsfrågor», och när han i fortsätt
ningen påtalar föraktet för den tyska litteraturen, så har han därmed 
berört så gott som alla de olika föremålen för Kellgrens »upplysta» kritik, 
anfallit hela hans »upplysta» åskådning. Och detta anfall levereras på
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ett överlägset elegant sätt. Författarens läromästare liar härvidlag varit 
Kellgren själv; de skarpa och giftiga vapen denne brukat vändas här mot 
honom själv, och de hanteras med glänsande skicklighet.

Det kan ej gärna vara första gången insändaren-författaren framträder 
i en tidningspolemik. Den färdighet i form och stil, som han besitter, är 
svårförklarlig utan att antaga tidigare aktivt deltagande i debatt och 
polemik. Rimligt är att antaga att insändaren-författaren förut haft kon
takt med Kellgren och deltagit i fejderna i SP. Man bör också kunna räkna 
med att möta honom under fortsättningen av den gustavianska litteratur
perioden. En man med hans kvalifikationer måste ha gjort en betydande 
insats i tidens litteratur.

Bland tidens främsta på det litterära området bör alltså enligt min 
mening insändaren-författaren vara att söka. Vidare synes han ha haft 
en ganska hård sammandrabbning med Kellgren. Från detta och kanske 
även från andra tillfällen böra vi kunna finna tidningsartiklar av hans 
hand. En som i hög grad uppfyller dessa villkor är Leopold. Kan han 
vara insändarens författare?

Kellgrens recension i SP 1778 av odet till Kronprinsens födelse tog 
Leopold synnerligen illa upp.1 Ytterst uppbragt över »detta halfva ark 
ovett» vände han sig mot Kellgren i tvenne insändare, vilka i fråga om 
ovettighet väl överträffar Kellgrens inlägg. De sår Kellgren tillfogat ho
nom voro svidande och läktes aldrig helt. Träffande är förhållandet dem 
emellan karakteriserat av J. Viktor Johansson: »Helt säkert var Kellgren 
för Leopold väl så mycket den avundade konkurrenten som det ouppnådda 
föredömet. Den 1778 grundlagda bitterheten varade livet ut; vänskapen 
dem emellan blev aldrig mer än väpnad neutralitet. Leopold återkommer 
gång på gång till deras sammandrabbning med bittra uttalanden, som 
vittna om ständigt på nytt genomlevda känslors friskhet.»1 2 Leopold får 
försöka svälja förtreten att »icke vara Nations första Snille» — för att 
välja hans egna ord i ett brev till Lenngren 17853 — och redan på nyåret 
1779 är han färdig att »borttaga de oaktsamheter», som »vanskapat» den 
första versionen av odet, då han sänder detta till Gjörwell.4 Kritiken hade 
svidit så mycket skarpare, som Leopold i mycket måste ge den rätt. 
Det känns frestande att illustrera denna ode-fejd med insändarens ord: 
»En gång understodo de sig, at visa et versfel uti en, (oss emellan sagt), 
tämeligen matt lofsång, som jag upsatt öfver Herr de Voltaire; men jag 
fick dem snart at tystna, med en skön Moralisk sentence ur vår Philosophs 
arbeten, som heter: Vermisseaux nes du c- de Desfontaines!»5

Under de två gångna åren hade Leopold varit en tämligen flitig tid
ningsskrivare. I SP framträder han utom med de två svaren till Kellgren

1 Odestriden är utförl. behandlad av Atterbom, Sv. siare o. skalder, 4, s. 131 f f a v  
Ljunggren, a. a. 1, s. 47 ff. Leopolds »anonyma» insändare i denna strid behandlas 
därför ej här.

2 Extra Posten, 1, s. 30.
3 Publicerat i Schuck, Gustavianska brev, s. 356 f.
4 Leopold, Sami. skr., 1, s. 172 f. (Svenska Vitterhetssamfundets uppl., i det följande 

förkortat S. V. S.)
5 Abbe Desfontaines blev av Voltaire häftigt angripen för att han kritiserat denne. 

En av D:s skrifter mot V. heter just Voltairomanie (1738). Denna skrift har tydligen in
spirerat till ins.-förf:s signatur Voltairomanes. D:s förhållande till V. kunde otvivelaktigt 
i Leopolds ögon erbjuda en parallell med hans eget till Kellgren.
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— av vilka det första är mycket långt, något som ytterligare framhävdes 
genom att det publicerades i ej mindre än nio nummer under en tids
period av c:a två månader — även med tre artiklar under 1780, i vilka 
han går synnerligen illa åt kyrkoherde Ekmarck i Norrköping för dennes 
»Försök att föreställa den Christna Beligionen».1 Dessutom bör man även 
enligt min mening i honom se författaren till svaret till Philosophe å la 
mode i SP 1780, nr 56, till vilken artikel jag vill återkomma nedan.

Då det gäller att analysera och bestämma de i insändaren till synes 
kommande åsikterna, bör dess starkt polemiska prägel främst hållas i 
minnet. Man kan ju vänta att dess författare för att höja verknings
graden stundom gått till en ytterlighetsståndpunkt. Uttalandena böra 
därför tas med en viss försiktighet.

Leopolds beundran för Voltaire var ju redan tidigt fast grundad. Men 
att döma av det brev han skriver till Gjörwell 17751 2 — att han här söker 
så mycket som möjligt närma sig dennes uppfattning får man dock också 
ta med i räkningen — har han även blicken öppen för Voltaires svagheter. 
Han skriver: »Vid detta tillfälle bör jag nämna at ingen af dem (han talar 
om »gamle» och »nyare» författare, av vilka han dock ej fått se någon i 
»fullständig Samling») mera behagat mig än Hr. de Voltaire. Denna man
nen hade väl otvifvelaktigt gått i bredd med Boms största Skalder, om 
han lefvat i deras land och i deras tidehvarf. Bland oss är han helt säkert 
oförliknelig i konsten at uplyfta och förtiusa sinnen. Det är något för- 
träffeligt at se huru alla hans skrifter äro prydelige utan granlåt och en
faldige med värdighet. Han är hög när han vill: Han är lätt när han vill: 
Han målar det alfvarsamma med en känsla som jag tror är i stånd at up- 
väcka rörelse i den långsammaste blod, och det lekande med en Skalk - 
acktighet som altid gifver löje; Men därföre är han ick e u tan  fel. 
H ans ly c k e lig a  fr ih e t förled er  honom  o fta  t i l  nedrighet.»3 
Även om dessa spärrade rader äro betingade av en önskan att tala brev
mottagaren till lags, finns väl dock ingen anledning att anta, att Leopold 
för egen del skulle blunda för Voltaires fel och »nedrigheter»; i varje fall 
skulle han ej dra sig för att plocka fram dem i den situation insändaren 
erbjuder. Vid första blicken synes väl angreppet på Voltaire i denna vara 
väl hätskt och häftigt för att vara av Leopolds hand. Härvid bör dock 
betänkas, att anfallet i första rummet gäller Kellgren personligen. Och 
vid närmare eftersyn finner man också, att vad som angripes i insändaren, 
är Voltaires stridsmetoder och hans religiösa och moraliska ståndpunkt — 
kring vilken ju striden stått hetast i SP, och vilken Kellgren med ett så 
brinnande nit och en så tröttande ensidighet tagit i försvar. Man behöver 
ej ha en alltför rigorös uppfattning om heder, religion och moral för att 
förvägra dessa sidor av Voltaires författarskap sin uppskattning. Leopold 
har säkert heller aldrig beundrat Voltaire på dessa punkter. Hur en av- 
basning i voltairesk stil smakade hade han nu också fått känna genom 
Kellgren.

Det är en bestämd skillnad mellan Kellgrens och Leopolds religiösa 
och moraliska uppfattning. Kellgren var — åtminstone vid denna tid — 
den rene ateisten och moraliske nihilisten och umgicks i Stockholms mon

1 De tre artiklarna i Leopold, Sami. skr. (S. V. S.), 1, ss. 204, 209, 217.
2 Leopold, Sami. skr. (S. V. S.), 2: 1, s. 18.
3 Spärr. här.
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däna, »upplysta» kretsar. Om Leopolds religiösa åskådning vid denna tid 
flyta visserligen källorna sparsamt, men vi veta dock, att han hyllade 
upplysningsdeismen, och ett uttalande i hrev till Lindblom 17771 ger en 
god uppfattning om hans inställning. Det fälles om La Mettries FHomme 
machine: »On peut dire qu’elle est Scandaleuse. Il y sembie douter Iusqu’å 
de 1’existence de Dieu. Cela ne sauroit étre éxcusé. Il nous faut absolu- 
ment un étre supréme.» Och han fortsätter med ett verscitat av Vol- 
taire som slutar:

»Si le Dieu n’existoit pas, il faudroit Tinventér.
Que le Sage 1’annonce et que les Rois le craignent!»

Kyrkan och prästerna avskyr han visserligen, därför att dessa förfuskat 
kristendomen och gjort den till ett medel för förverkligandet av sina 
egoistiska och jordbundna syften.1 2 Som Sjöding påvisar3, är Leopolds 
åskådning, sådan den kommer till synes under 80- och 90-talet den, att 
tron på en straffande och belönande gud och ett tillkommande liv är ett 
nödvändigt underlag för moralen, eller med insändarens ord: religionen 
är »alle gode seders endaste säkra grundval». Denna uppfattning torde 
ha varit Leopolds under hela hans liv.

Från borgerliga förhållanden i en småstad hade Leopold kommit till 
universitetet. Hans vistelse där hade under långa tider avbrutits av in
formatorskap, men därunder hade han aldrig fått uppleva något av det 
liv som fördes i t. ex. det Meijerfeldtska huset. Säkerligen hade han ej 
heller — åtminstone i yngre år — förutsättningar för att uppskatta ett 
sådant liv. — Den unge universitetsmannens och uppfostrarens förtry
telse synes mig tala ur insändarens ord: »Lät den trumpnare delen af Natio
nen fritt förarga sig däröfver at denne (Voltaire), af dem så kallade, otrons 
Apostel, uti et Evangeliskt land, utan uppehör så oinskränkt uphöjes, 
och at jäm vä l de af hans arbeten  prisas och recom m enderas, 
h v ilk a  a ld ram äst äro t je n lig e  at fö rg ifta  en ovarsam  ung
dom s tä n k e s ä tt4; det skadar ick e .----------- hoppas jag, at Min Herres
nit och ståndaktighet, väl ändteligen skal uptända en högaktning för vår 
Patriarch, som skal rycka ur händerne på det Svenska folket alla de 
pedantiska böcker, genom hvilkas läsning våre dumme förfäder tr o tt  
ungdom en kunna gru n d eligen  b ild as t i l  d ygd ige  M edborgare, 
m ogne äm betsm än, ly ck e lig a  m änniskor.»4 Grundtonen i dessa 
rader synes mig väl stämma med Leopolds åsikter. Dubbel anledning att 
angripa Kellgren på denna punkt hade Leopold f. ö. som universitetsman. 
Dennes tämligen grova och onyanserade utfall mot universitetens verk
samhet hade ju också tidigare skarpt gendrivits av honom.5

I insändaren framträder en tydlig strävan att hävda det nationella och 
svenska. Hur Leopold vid denna tid ställde sig till dessa strävanden, som 
utgingo från konungen själv6, är tämligen svårt att med bestämdhet säga. 
Men hans inträdestal i akademien 1786 visar hans fulla tillslutning till

1 Leopold Sami. skr. (S. V. S.), 2: 1, s. 79.
2 Se t. ex. Leopold, Sami. skr. (S. V. S.), 1: 1, ss. 164, 219.
3 Sjöding, Leopold, ss. 314, 454. Se även Geijer, Doktor Godmans vishetslära, Nord. 

tidskr. 1904.
4 Spärr. här.
5 Se Sjöding, a. a. ss. 5, 28 f.
6 Sjöding, a. a. s. 212 ff.



de nationella tankarna.1 Och ännu tydligare uttrycker han sina åsikter 
om speciellt språket i anmärkningarna till talet1 2: »Ingenting är i sanning 
mera qväfvande för den inhemska litteraturens tillväxt i ett land, än en 
främmande vitterhet, som i alla högre eller finare kretsar nästan uttränger 
moderspråket.» Anmärkningarna äro visserligen enligt Sjödings förmodan 
(a. a. s. 237) tillkomna så sent som vid 90-talets slut, men ihågkommer 
man, att Leopold vid för oss ifrågakommande tidpunkt är universitets- 
och ej hovmannen och alltså ej kan räknas till vad insändaren kallar 
»den uplystare delen af Nationen, som icke förstår eller gärna läser Sven
ska», så är det ej för djärvt att antaga, att hans uppfattning, sådan den 
kommer till synes på 90-talet, redan nu förelåg, åtminstone till sin tendens.

En sak som må beröras är dateringen. Den 7 juni 1781 befann sig Leo
pold i Uppsala. En autograf i Olof Knös’ minnesalbum är daterad Upsala 
den 2 juni 17813, och dessutom veta vi, att han den 9 juni uttog testi- 
monium academicum hos universitetets rektor, Mallet.4 Insändaren är 
daterad från Norrtälje. Från denna stad anlände dock post till Stockholm 
endast på onsdagarna5, en dag som ej kan ifrågakomma här, då insändaren 
är daterad en torsdag och publicerad påföljande onsdag. Den måste ha 
anlänt till huvudstaden med norrlandsposten över Uppsala på den mellan
liggande lördagen. Rimligt är att Norrtälje hade anknytning i Uppsala 
med denna postlägenhet, och i så fall var det för brevmottagaren omöjligt 
att avgöra, om den angivna avsändningsorten var den faktiska.

Något svar på denna insändare kom aldrig från Kellgren. Möjligen 
började han tröttna på denna polemik. Eller kanske anade han Leopold 
bakom den och ville undvika en ny fejd. Kellgren var säkert för länge 
sedan försonligt stämd mot Leopold. Något angrepp på denne förekommer 
heller inte i SP efter ode-stridens slut med undantag av den strax nedan 
refererade insändaren i nr 174 år 1781 och de svarsartiklar som följde på 
Leopolds angrepp på Ekmarck under år 1780. Ingen av dessa artiklar 
är emellertid av Kellgrens hand. Redaktionen är tvärtom mycket väl
villigt inställd mot Leopold, vilket framgår av några rader, som fogas 
till den i nr 97 år 1780 införda, av Leopold författade gravdikten vid hä
radshövdingen Wadströms frus begravning, och som man med Fredlund6 
kan tolka som ett försoningsanbud från Kellgren. De lyda: »Om den 
okände Författaren skulle vid tillfälle vilja rikta detta Blad med något 
af sin hand, så försäkras, at det både med nöje och tacksamhet skall så 
skyndesamt som möjligt är, blifva infördt.» Att författaren skulle vara 
okänd för Kellgren är svårt att tro, helst som han vet att dikten tillkom
mit i Norrköping.7 Kellgren skulle nog knappast efter att ha läst en enda 
dikt av en alldeles obekant person varit så oförbehållsamt hjärtlig och till
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1 Leopold, Sami. skr., 1802, 1, s. 161.
2 Ibid. s. 192.
3 G. Lindstén, Från Leopolds brevväxl. m. Thorild, Ver sacrum, 1917, s. 51 f.
4 Leopold, Sami. skr. (S. V. S.), 2: 1, s. 344.
5 Stockholms vägvisare, 1790, utg. Runemark, första sidan.
6 Leopold, Sami. skr. (S. V. S.), 1: 1, s. 254. Dikten ibid. s. 202.
7 Gliringen mot -Norrköping: »Hvad som til äfventyrs lär väcka mångens förundran 

är, at detta stycke blifvit tryckt i Norrköping: men denna omständighet, ehuru stötande» 
etc. alluderar väl närmast på Leopolds just nu i SP aktuella polemik mot Ekmarck i 
Norrköping och skulle på så sätt kunna betraktas som ett understrykande och gillande 
-av denna.
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mötesgående. Långsint som Leopold var han ej. Men även från dennes 
sida kan man märka försök till närmanden. Ej helt ntan erkännanden är 
det av Lindstén nr Knös’ samlingar publicerade epigrammet över Kell
gren, vilket tillkommit under år 17791:

»Hvem är den skald sig visar här 
Som bitter, mjeltsjuk, yr och kär 
Man sett upför Parnassen vandra?
Den ena handen lutan bär 
Och färlan blixtrar i den andra.
Det Flaccus —  Nej det Kellgren är.
Ack hvilken eld och hvilken själ 
Då han sin kärlek hörs förklara.
Det andra går ej lika väl,
Han kunnat Bellmans skuldror spara 
Och Chris tus har hos honom skäl 
At afvundsjuk på Cloe vara.»

I dikten Impromtu, tillkommen i Greifswald under senare delen av 1781 
i anledning av fjärde delen av Vitterhetsnöjen (annonserade utkomna i 
SP, 30 juni 1781)1 2, äro de i Horatius’ mun lagda orden nästan helt be
römmande (han rör sig även här med jämförelsen Horatius: Kellgren):.

»Jag denna KELLGREN skåda ville,
Om den man fört så många tal:
Kom, svenska lunders näktergal,
VOLTAIRE dig kallar till vårt gille,
DALIN missunnar dig ditt snille 
Och jag förväntar min rival.
Du, som en dödlig stimdom felat,
Du ofta lånat, hvad du spelat,
Men du skall rum bland mönster få.»

Hade vi ej Leopolds ord på att han ännu 1785 ej lärt känna Kellgren per
sonligen (i det ovan, s. 6, nämnda brevet till Lenngren), hade ett samman
träffande mellan dem kunnat antagas ha skett under sommaren 1781, då 
Leopold vistades i Stockholm enligt vad som framgår av brev till 
Lindblom.3

Striden mellan de två är emellertid slut. Det sista anfallet från Leo
polds sida är den här behandlade insändaren. Från redaktionellt håll är 
han i sin tur väl sedd. I tre insändare blir han attackerad för sitt ano
nyma angrepp på Ekmarck, och av en av insändarnas författare är han 
igenkänd.4 Annars är allt tyst kring honom, tills han ånyo långt om längfr 
blir attackerad. Det är i artikeln »Tankar om våra Tiders seder och Skalde
konstens verkan på dem» i SP 1781 nr 174. Efter en historisk tillbaka
blick, där författaren konstaterar sambandet mellan politiskt och mora
liskt förfall å ena sidan och den litterära smakens förskämning å den andra,, 
går han till en skildring av de samtida förhållandena. Förfallet är stort. 
»En förträffelig Voltaires snille» sökes med förtjusning i »Pucelle d’Orleans>,

1 G. Lindstén, Några okända dikter af Kellgren, Leopold och Bellman, Samlaren 1916,. 
ss. 123, 131.

2 Leopold, Sami. skr. (S. V. S.), 1: 1, s. 255. Dikten ibid. s. 221 ff.
3 Leopold, Sami. skr. (S. V. S.), 2: 1, ss. 119, 121.
4 Leopold, Sami. skr. (S. V. S.), 1: 1, s. 254.



Candide, Evangile du Jour och dylike arbeten» i stället för i Henriaden och 
tragedierna. Med våra svenska författare står det lika illa till. Det värde
fulla de producerat lämnas åsido för arbeten, »som dels tryckte men 
mäst i Manuscripter kringspridas», och som »antasta all förnuftig, jag vil 
icke säga Christelig Sedolära». Man finner snillen, som bort besjunga höga 
ämnen, förnedra sig till att imitera de »detestablaste» skrifter, något som 
är i synnerhet förkastligt när det gäller sådana, som ännu »tarfva under
visning både i Skaldekonsten och Sedoläran». Då blir det både »förarge- 
ligt och ömkansvärdt». Och så kommer han till sitt exempel:

»Et snille, som bordt lära sig tygla en öfverdrifven imagination, hvars utsväf- 
ningar icke en gång naturen tyglar, som ännu borde hafva så mycket öfrigt af 
upfostran, at den respecterade Religion och dygd, som borde städa sina Poemer 
med tanckar och icke brillera med lösa infall, som bordt raffinera sit snille med 
en förnuftig Lecture, som borde äga mindre egenkärlek och mera acktning för 
rättelser af godkände händer; som borde tro at application för Poesie icke gifver 
rättighet at yfvas öfver sina likar, och som med så beskaffade tänkesätt onekeligen 
skulle gagna allmänheten med sina Skaldeqväden; detta snillet torde kunna företaga 
sig at gäcka de heligaste ting, all renhet i seder, förolämpa folk af conduite och 
så medelst äfven såra sin reputation och samvete; och då detta alt applauderas 
af några skämda människor; då sådana tiltag höjas öfver skyarna, muntrar 
det äfven andre at gripa sig an och efter yttersta krafter göra lika försök för at 
vinna lättsinnighetens, jag vil icke säga liderlighetens, beröm. De Anonyma 
Poemerne öfver Spöken, om Susanna, Björndantsen och flere, kunna tjena til 
bevis af hvad jag anfördt.»

Artikelförfattaren slutar med att säga, att han ej kommer att förvåna sig, 
om han nu angripes med »uppenbart ovett eller en Satyr»: de författare 
han vänder sig mot ha ju lyckats kasta »ridiculens skugga på de mäst 
vördade ting i naturen». Men ett angrepp gör honom ingenting, då han 
är viss om att ha den bättre delen av nationen på sin sida.

Angreppet är tydligt riktat mot Leopold. Början av det här citerade 
pekar på odet 1778 och den därpå följande striden. De anförda dikterna 
äro alla av Leopolds hand och just »kringspridda» i manuskript eller ano
nymt publicerade.1 Men varför utsättes Leopold för detta angrepp nu% 
Sedan två år är ode-striden avblåst. Ekmarck-polemiken kan ej vara 
orsaken; artikeln skjuter ej åt det hållet.1 2 Någon så typisk representant 
för dem som »fikade efter liderlighetens beröm» var Leopold knappast, 
att han tarvade en offentlig avbasning härför.3 Någon annan anledning 
till angreppet måste ha funnits, något aktuellare. Det synes mig som om 
denna anledning just vore att söka i den här behandlade insändaren.

Artikeln tycks ha ett enda stort mål: att betona att Leopold inte har 
någonting att yvas över framför t. ex. Kellgren i moraliskt hänseende.
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1 Dikten om spöken i Leopold, Sami. skr. (S. V. S.), 1: 1, s. 147 (anm. s. 249); Björn
dansen, ibid. s. 199 (anm. s. 253). Ang. Susanna, ibid. s. 257. Dikterna samtliga tillkomna 
senast 1779.

2 En mening synes visserligen kunna syfta härpå: »detta snillet torde kunna före
taga sig at gäcka de heligaste ting, all renhet i seder, förolämpa folk af conduite och 
så medelst äfven såra sin reputation och samvete.» Orden erinra mycket om inne
hållet i svaret till Leopold i denna polemik i SP 1781 nr 67 och 84.

3 Utom de här anförda finnas visserligen fem dikter av Leopold från denna tid av 
den art att de i Vitterhetssamfundets upplaga uteslutits »av anständighetsskäl» (Leo
pold, Sami. skr. S. V. S., 2: 1, s. 257). Men en sådan produktion hade väl de flesta 
gustavianska författarna bakom sig.
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Han har ingen anledning alls att framhäva sig som någon »dygdig» och 
»fosterlandsälskande» medborgare. Han har gjort sig skyldig till saker, 
som moraliskt och estetiskt sett äro lika undermåliga som något i tidens 
litteratur. Det är inte lönt att han sätter sig på några höga hästar. —  
Denna tillrättavisning får en god förklaring, om man antar att Leopold 
nyligen framträtt i ett sammanhang, där han spelat den moraliskt indig
nerade medborgarens roll. — Samtidigt som artikelförfattaren vill komma 
åt Leopold, vill han emellertid också dra en lans för Kellgren: Leopold 
borde äga mera »acktning för rättelser af godkände händer». I den rikt
ningen pekar också följande: ». . . Snillen . . . förnedra sig ända til at 
imitera de detestablaste Skrifter, både i öf ver sättningar och egna arbe
ten, och förnämligast prisa kärleken på et sätt, som är mägtigt at qväfva 
alla ädla tänkesätt i et ungt och sensibelt hjerta. D e tta  tord e dock  
böra fö r lå ta s  de sn illen , som genom  värd igare  arb eten  sed er
m era v u n n it vår ag tn in g  . . .»*

Artikeln förefaller alltså att syfta på en kontrovers mellan Kellgren 
och Leopold, där den senare anfallit den förres moraliska position just så 
som skett i insändaren i nr 133. Om vi ej få anse denna vara av Leopold, 
skulle vi ej ha möjlighet att påvisa något av honom, som kan ha föran
lett artikeln i nr 174. Att denna är inspirerad av nämnda insändare är 
också ganska påtagligt. Det är samma tema som behandlas — ofta i 
samma ord och vändningar —: ömmandet för religionen, för dygdens 
helgd och »Fäderneslandets därpå beroende välstånd», opposition mot 
sådant, »som är mögligt at qväfva alla ädla tänkesätt i et ungt och sensi
belt hjerta».1 2 Voltaires »demoraliserande» författarskap dragés fram och 
exemplifieras med samma arbeten som i insändaren i nr 133 — t. o. m. 
nämnda i samma ordning — arbeten, vilka artikelförf. »mindre tillägger 
hans hjerta, än den snillen medfödda hog at försöka sin styrka i alt».3 — 
Artikeln synes mig böra förklaras så: en Kellgren närstående man har iden
tifierat Voltairomanes med Leopold. Hans åsikter äro sådana att han ej 
kan angripa dennes ståndpunkt i insändaren. Den måste han ge sin till
slutning men just för att understryka, att Leopold ingalunda är rätte 
mannen att ställa sig i en sådan position, som insändaren intar, gent
emot Kellgren. Han har »förnedrat sig» till att skriva »detestabla» skrif
ter och är så mycket mindre ursäktad härför, som han inte »genom vär
digare arbeten sedermera vunnit vår agtning», vilket däremot fallet är 
med Kellgren.

En undersökning av insändarens stil kan ej bli så fyllig och givande, 
då ju stoffet är ganska ringa. Leopold är också vid denna tid ännu en 
författare i vardande, »blott en yngling, som . . . ännu icke haft tid att 
justera» sina »begrepp öfver något ämne», som han säger om sig själv 
under ode-striden.4 Att hans polemiska författarskap måste vara starkt 
Kellgren-påverkat är också vad man kan vänta, i synnerhet som Leopold

1 Spärr. här.
2 Jfr formuleringen i insändaren i nr 133: De av Voltaires arbeten »prisas och recom- 

menderas, hvilka aldramäst äro tjenlige at förgifta en ovarsam ungdoms tänkesätt». Se 
även not 3.

3 I insändaren i nr 133 sägs just om dessa »och flere dråpelige arbeten», att de »röja 
laster, som aldrig kunna bo i et ädelt, et dygdigt och et godt hjerta».

4 Cit. efter Dymling, Leopolds tidigare estet, ståndp., Edda, 13, s. 72.
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kommit i intimare kontakt med honom på detta område än någon annan. 
Trots allt detta röjer dock insändaren mycket som är äkta Leopoldskt.

Margit Abenins har i sitt arbete om Kellgrens stil1 framhållit en del 
olikheter som råda mellan Kellgrens och Leopolds prosa. Den senares 
är tyngre, omständligare och kräver vid läsning ett långsammare, efter
tryckligare tempo. Satsbyggnaden är tnng men väl avvägd med sina 
jämna och stadigt återkommande perioder. Hans ordval, särskilt vad 
värde- och omdömesord beträffar, vittnar om en stark strävan att för
täta och nyansera. Sammansatta ord äro typiska för honom, medan de 
enkla och osammansatta äro kännetecknande för Kellgrens stil. Uttöm
mande formulerar Leopold sina begrepp, intet får ge anledning till oklar
het, allt skall språkligt noga inringas. Hans språk får också tack vare 
detta ofta en för oss något ålderdomligare prägel än Kellgrens. »Den 
skicklige värdeordpräglarens ordskapelser ha ofta ej bestått.1 2

Ett gott tillfälle att jämföra Kellgrens och Leopolds stil i tidningspole- 
miken erbjuda ett par partier från ode-striden. Kellgren skriver (SP 
1779 nr 42):

»Är det allmänhetens omdöme som sorlar i et collegie rum då Professorerne 
läser metaphysiquen för bänkarne? är det allmänhetens omdöme, som blandadt 
med supvisor ger genljud på Upsala gator om nätterne, väcker de sofvande och 
slår sönder fönster?»

Härtill svarar Leopold (SP 1779 nr 49):

»Man måste underrätta denna vackra yngling, at Professorerne i Upsala icke 
läsa Metaphysiken för bänkarne i Auditorio; at om någon härifrån hugnat honom 
med denna nyhet, har den utan tvifvel varit bördig ifrån något öde-lämnat närings
ställe som ropat hämd öfver Philosophien och som kastat sig under Stockholms 
Postens protection; at vi som här nyttja våre Lärares föreläsningar, värkeligen 
kasta ut mindre pengar för at betala sönderslagna rutor, än för at hämta dåliga 
vecko-blad ifrån Stockholm; och ändteligen, at» etc.

Leopolds tyngre och omständligare uttryckssätt är iögonenfallande. Ett 
uppradande av satser som i det citerade torde vara tidstypiskt, efter vad 
en genomgång av SP ger vid handen. Satskonstruktioner av denna typ 
förekomma även i Kellgrens prosa. Men mest typiska synas de vara för 
Leopold. Ständigt möta de oss i hans artiklar, ofta tröttande och enformiga 
med sina tautologiska uppräkningar.3 Satsbyggnader av denna art möta 
också i insändaren, t. ex.: »De våga påstå, at la Pucelle d’Orleans icke är 
et dygdigt och en Philosoph värdigt Poeme; de säga at Candide är en smäde- 
skrift emot Guds Försyn; at la Bible enfin expliquée» etc. Typiskt Leo- 
poldsk syns mig följande mening: »Men Min Herre må tro, at jag icke blir 
dem något skyldig; jag skådar på dem ned ifrån min högd; jag kallar deras 
vördnad för Religionen, Fanatisme, deras grundsatser, vidskeppelse; jag 
samlar ihop exempel af et ursinnigt och vildt Religionsnit . . .; jag söker 
upp dumma öfversättningar . . .; jag förekastar Religionen i gemen alla 
de dårskaper . . .; med et ord, jag söker upriktigt at uplysa.» Liknande

1 Margit Abenius, Stilstudier i Kellgrens prosa.
2 För detta parti hänvisas till Abenius, a. a. ss. 5, 27, 48, 93, 109.
3 Exempel i Leopold, Sami. skr. (S. V. S.), 1: 1, s. 190 r. 3 ff., s. 191 r. 6 ff., s. 205 r. 

5 ff., s. 206 r. 22 ff., s. 213 r. 14 ff., s. 218 r. 28 ff.
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exempel erbjuda de meningar som börja »Var gunstig och förehåll» etc. 
och »Lät större delen af Postens Läsare» etc. Meningarna äro tunga 
genom sitt övermättade och kompakta innehåll. Omständligt och ut
tömmande formulerade begrepp, sammansatta ord och ordgrupper känne
teckna också insändaren. Exempel härpå torde vara överflödigt att fram
draga. Vi behöva endast läsa första meningen för att konstatera detta. — 
Med Leopolds »behov att förtäta och nyansera» sammanhänger väl även 
hans böjelse för negationer. Abenius skriver1: »Negationstendensen är i 
Leopolds stil av dominerande betydelse. Sättet att negera med o- för 
att få fram ett begrepps motsats är betydligt mera leopoldskt än kell- 
grenskt. Leopolds språk vimlar av dylika sammansättningar, ofta oform
ligt tunga och helt främmande för nusvenskan.» Samma tendens kan spå
ras i insändaren. Även om man ej kan säga, att de o-negerade orden, som 
finnas där, klinga direkt främmande för våra öron, är dock den riklighet 
med vilken de förekomma utan motstycke i andra artiklar i SP vid denna 
tid, påfallande. Vi ha: oläraktighet (2 ggr), oinskränkt (2 ggr), ovett, 
oförliknelig, oförsvarligen, oförståndig, otro, ovarsam.

Intressant vore om man i insändaren kunde finna några reminiscenser 
från Leopolds tidigare författarskap. En likhet mellan ett parti ur Leo
polds svar till Kellgren i SP 1779 nr 49 och 50 och slutorden i insändaren 

. synes mig så påtaglig, att de böra tillskrivas en och samme författare. 
Leopold skriver:
»Det är utan tvifvel bedröfligit at se våra Vitterhets-idkare spela gycklare inför 
en allmänhet hvars mästare de borde vara; . . . men om detta är en värkelig olycka, 
så är det både vedervärdigt och löjligit, at se de sm å g a d d a d e  d ju r e n s  smi
dighet, som lefva af de sår de kunna gifva, och som under skuggan af et obekant 
namn, lika som ormar dolde i gräset, stinga den förbigående som u n d e r lå te r  a t  
fö r tra m p a  dem.»1 2

I insändaren heter det:
»Det som af hela denna glada utsikt i synnerhet fägnar mig, är hoppet at tillika 
en gång få se bägge mine motståndare förödmjukade, tucktade, och om möjeligt 
är förstörde, såsom vidskepeliga fantaster; ty  hvem kan väl lägga mig det til last, 
om jag, efter vår store Lärares utsago, spåttar på dessa g em e n a  in s e k te r ,  
och  if a l l  ja g  förm år, tra m p a r  d em  sönder?»

Vi förnimma samma tonfall i de båda yttrandena, samma syn på det 
kellgrenska gyckleriet möter oss i dem, och de utmynna i samma meta
for.

I sin första artikel mot universitetspedanteriet i SP 1785 nr 196 skriver 
Leopold:

»------------ och dessutom ämnar jag merendels säga et och detsamma: det stärker
Läsarens minne. På detta sättet har jag satt mig i sinnet at utrota spatium va- 
cuum ur Philosophien, och framför alt, om möjligt vore, dem som försvara det. 
På detta sättet hoppas jag äfven at Ni, Min Herr Utgifvare, innan nästa års slut 
skal befinna Er i den helt fulla rymden utan Prenumeranter.»

Detta erinrar starkt om insändarens ord: »Lät större delen af Postens 
Läsare fritt ledsna vid de ständige emphatiska lofsånger öfver den aldrig

1 A, a. s. 39 anm. Talrika exempel ibid.
2 Spärr. här.
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nogsamt prisade Herr de Voltaire-----------; det skadar inte.» Och fort
sättningen (citerad föreg. sida) nttrycker förhoppningen att motståndarna, 
»om m ö je lig t är», måtte bli »förstörde».

Som ovan berörts, skulle ytterligare en insändare i de första årgångarna 
av SP vara av Leopolds hand, nämligen svaret till Philosophe å la mode 
i nr 56 år 1780. Philosophe å la mode, d. v. s. Kellgren1, hade i nr 49 varit 
inne på det vid denna tid i bladen så populära ämnet det täcka könet och 
apostroferat det med som Lamm säger »samma svårbeskrivbara blandning 
av hänförelse och förakt som motsvarande appell i Mina löjen». På denna 
artikel svarar Fåfängans Tilbedjare i nr 56.1 2

Yad som genast faller i ögonen vid läsandet av denna insändare är dess 
stora likhet med insändaren 1781. Fåfängans Tilbedjare intar samma an- 
greppsställning som Voltairomanes mot Kellgren, och taktiken är helt 
densamma. Eedan uppränningen är likartad:

Ins.-80: »Tack min hederliga vän och ämbets-bror för dit nit om det vackra 
könets sanskylliga heder och dyrkan. Ehuru okänd, har jag blifvit 
så intagen af vänskap för dig . . . »

Ins.-81* »Med innersta fägnad ser jag, at Min Herre icke tröttas, icke af N atio
nens dumhet och oläraktighet låter afskräcka sig» att inskärpa den oin
skränkta vördnad . . . »

I båda insändarna gör sig förf. till Kellgrens bundsförvant. Han levererar 
sina utfall mot de gammalmodiga moralisterna, som kalla honom »en 
gäck, en dagdrifvare», och vars omdömen äro av intet värde (ins.-80); 
det är desamma som i ins.-81 sägas »understå sig at vilja använda sit 
Svenska förnuft». — Illustrerandet och exemplifierandet av vad förf. 
vill framhålla sker på likartat sätt i de båda insändarna. I ins.-80 
bor i samma hus som han en dam, som förargar honom genom sin avfäl- 
lighet från fåfängans dyrkan. I ins.-81 har förf. hamnat i samma småstad 
som ett par »karlar», vilka reta honom genom sin »intolerance och för
följelseanda». — Synpunkterna på det täcka könet och dess litterära in
flytande äro desamma i båda insändarna. När i ins.-80 det »vackra 
könet (»de vackra») säges »i en behaglig nonchalance halfsåfvande gifva 
lagar åt människoslägtet, ratande sådana »luntor», som »hysa et gift, som 
är dödeligt för fåfängans dyrkare» så stämmer det helt med uttalandet i 
ins.-81, där förf. säger sig ha annat att göra än att läsa »drafvel, kanske 
skrifvit af någon Präst eller någon annan eländig Författare, hvilkens 
verk ännu aldrig legat på toiletten hos någon rådande maitresse eller blif
vit läst af de vackra och store, hvilka såsom min Herre väl vet äro de 
säkraste domare uti djupsinniga Philosophiska och Religions frågor». — 
I båda insändarna är »det gammalmodiga förnuftet» (ins.-80), »det fordna 
torra och tunga Svenska lynnet» (som de »förargeliga» småstadsborna kalla 
»grundelighet och alfvarsamhet») (ins.-81) på tal, och botemedlet emot det 
är »en fin persiflage» (ins.-80), »stickord och speglosor» (ins.-81). — Slut
ligen kan också den påfallande likheten i pseudonymerna framhållas: 
». . . til döden Fåfängans Tilbedjare» och »Voltairomanes». Båda vilja 
betona hur fullkomligt restlöst och passionerat författaren går upp i sin 
dyrkan.

1 Lamm, a. a. s. 124.
2 Båda inläggen avtryckta hos Ehnmark, a. a. s. 40—43. 
6— 40155. Samlaren 1940.
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Upp till ins.-81, mästerverket i stil och. komposition, når ju ins.-80 ej. 
Språket är av lättare halt, tonen raljant, nästan vanvördig, och upplägg
ningen har ej samma bitande stadga och fasthet. Till största delen beror 
väl detta på ämnets natur. Likheten mellan de båda insändarna känns 
emellertid så stark, att det syns mig nödvändigt att antaga samma för
fattare för dem, alltså Leopold. Invändningen mot Leopolds författar
skap även till ins.-80 vore — vilket även .påpekats för mig av lektor 
Sjöding — att tonen i densamma skulle vara för rakt på sak, språket för 
vardagligt för att vara av Leopold. Detta synes mig emellertid helt kunna 
förklaras utifrån de betingelser, under vilka artikeln tillkommit. Den 
alldagliga, intima tonen hade använts i de artiklar och insändare, som 
rikligt förekommit i SP i det gouterade ämnet »det täcka könet», och ins.-80 
faller in i samma tongångar. Utan att anslå denna ton av intimt och 
initierat vapenbrödraskap skulle f. ö. insändaren mista udd och skärpa. 
En »yngling, som ännu ej hunnit justera sina begrepp över något ämne» 
bör kunna åstadkomma även detta. Att av dessa stilskäl frånkänna Leo
pold artikeln finner jag därför svårt; därtill väga de stora likheterna med 
ins.-81 också alltför tungt.

Ämnet låg ej fjärran för Leopold vid denna tid. Det täcka könet hade 
han behandlat i fabeln Björn-dansen, tryckt i Hvad Hytt den 23 juli 1779 
— tre kvarts år före ins.-80 alltså. Andra versen börjar:

»I fjollor af det vakra kön;
I, som naturen velat skapa,
I samma Class som denna apa!
Och som ej sällan ger de samma dår skaps-rön!
Då j så myndigt lagar skipen 
För snille, och för vitterhet;
Och då j kallen uselhet 
Det höga som j ej begripen;
Och då er lilla trånga själ
Som all sin tänkekraft i blott et bref plär tömma,
Begynner våra skrifter dömma,
Och liksom apan här, sig menar dömma väl:
Må hännes kullbytt bli en lärospån för eder.»

Och längre ner:

»Tro mig, försöken ej, at eder kättja vända 
På ämnen af så farligt slag.»

Dikten är ett anfall på dem, som i »en behaglig nonchalance halfsåfvande 
gifva lagar åt menniskoslägtet» för att använda insändarens ord.

Det finnes emellertid ännu en omständighet som tyckes stödja antagan
det av Leopolds författarskap till ins.-80. I nr 83 samma år inflöt i SP 
ett svar från Kellgren1 till Fåfängans Tilbedjare, hållet i samma ironiska 
stil. I artikeln skriver Kellgren bl. a.: »Emot min vana har jag likväl 
brytt min hjerna med denna vigtiga saken. Jag sökte bevis både a priori 
och posteriori. De förra tyckte jag nog om, men de senare tordes jag ej 
antaga, såsom något tvetydiga. Jag gjorde distinctioner, divisioner, och 
subdivisioner så dugtiga at ingen Magister skulle excellerat dermed i en

1 Lamm, a. a. s. 76 (jfr även s. 126), avtryckt hos Ehnmark, a. a. s. 43 f.



Disputation. Jag vände upp och. ned på mina böcker, at finna en Logica, 
och fant henne nog möglig och dammig under bokhyllan. Glad öfver detta 
fynd, sammansmidde jag syllogismer både i Barbara och Ferio så rigtiga,
at sjelfva L ------ej skulle funnit fel, antingen i Premisser eller Con-
clusion.» Den här nämnde L ------antages av Lamm1 vara en person,
som i Dagligt Allehanda under denna signatur var Kellgrens skarpaste (!) 
antagonist i Voltairestriden. Såvitt jag kunnat finna uppträder i Dagligt 
Allehanda en L. endast en enda gång under 1779—1780, nämligen i nr 191 
år 1780 med artikeln Til Voltaires Panegyrist, alltså avsevärt senare än 
den här behandlade artikeln. Sambandet mellan detta Kellgrens svar i 
nr 83 och hans svar till L. i Dagligt Allehanda (SP 1780 nr 209) skulle 
vara, att K. undertecknar detta sistnämnda »Anti-Barbaro-Clarent». Det 
synes mig svårt att anta att här skulle åsyftas en person som först långt 
senare dyker upp. Yi veta ej heller vem L. i Dagligt Allehanda är. Däremot 
finnes — enl. påpekande för mig av prof. Ek — en L-l nämnd i Välment 
Gratulation til Herr L. M. i SP 1779 nr 278. Här måste åsyftas rudbeckia- 
nen, philos. theor. professorn i Lund, Lars Laurel (namnet rimmar i dik
ten på fjäll). »Hvad Bager var i bunden, det var Laurel i obunden stil», 
säger Wieselgren1 2, eller med gratulationsdiktens ord: »I vers vår Bager lik, 
i prosa vår L-l.» Personer av sådan art voro ju varmt omhändertagna av 
Kellgren. Det är dock svårt att förstå, varför prof. Laurel skulle blandas 
in i detta sammanhang, när han f. ö. just ej alls tycks vara inblandad i 
tidningspolemiken.3 Skulle det ej ligga närmast till hands att tänka sig 
namnet Leopold bakom L — -*? Kär Kellgren talar om sin glädje 
över att ha funnit en Logica bland sina böcker — ett av hans älsklings
motiv — och i glädjen börjar smida syllogismer så riktiga, »at sjelfva
L ------ej skulle funnit fel», leder detta tanken till Leopolds första svar
på Kellgrens ode-kritik. Åter och åter framhåller där Leopold de enligt 
hans mening logiska bristerna i Kellgrens recension: »Utan at skymfa 
min Herres goda hufvud, kan jag väl tilstå at Logican icke är min Herres 
hufvudsak.» — »Såsom min Herre med mera force lär hafva lagt sig på 
Bhetorican, än på Slutkonsten, så törss jag icke dissputera i detta mål.» — 
»Min Herre bör lära sig högakta stora män och läsa någon god Logica.» 
Längre tillbaka i tiden låg denna polemik ej — ett år ungefär —, än att 
den ännu var aktuell. Universitet spedanteriet får också sitt i Kellgrens 
svar. Det vill alltså synas, som om han funnit sin antagonist i universi- 
tetsmännens led.

Kellgrens svar är emellertid mycket hovsamt i sin ton. Även detta 
talar för antagandet att Leopold är författare till ins.-80. Som ovan 
redan berörts, blir han efter ode-polemikens slut välvilligt bemött från 
redaktionellt håll i SP.

Allt talar alltså för att Leopold efter ode-polemikens slut uppträtt i SP 
med tvenne anonyma angrepp på Kellgren genom insändarna i nr 56 
år 1780 och i nr 133 år 1781. Odestridens avblåsande betydde från Kell
grens sida ett outtalat fredsanbud till Leopold. Kågot sådant var denne 
dock ännu ej beredd att antaga — det skedde först, när han insett nöd

1 A. a. s. 75 f. och 125 f.
2 Biogr. lex. öfver namnkunnige sv. män, 7 (1841), s. 304.
3 Ehnmarks påstående (Ur den gamla Sthlmsp., s. 216) att en L. även skulle vara nämnd 
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vändigheten därav för ernåendet av egna fördelar. För att ge luft åt sin 
harm och sårade självkänsla anfaller han i de två insändarna Kellgren, 
skickligt utnyttjande det lägliga tillfället och de sårbara punkterna. — 
Att insändaren 1781 med visshet kan tillskrivas Leopold, tror jag mig ha 
kunnat visa. Men även beträffande insändaren 1780 synes mig hans för
fattarskap klart. Han har gripit detta tillfälle att tukta sin »Police- 
Mästare», som med »Dictatorisk myndighet» ville förestava »Lagar för 
Poeter» — för att använda hans egna ord i första svaret på ode-recensio
nen.


