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Kellgrens »Tal om satiren».
Ett bidrag till dess karakteristik.

Av L e n n a r t  J o s e p h s o n .

Den, som endast i Åbo tidningar lär känna Kellgrens produktion nnder 
den finländska tiden, får en ytterst ofullständig bild av hans ungdoms
diktning. Det är säkerligen en stor del av hans poetiska försök, som med 
hänsyn till kvalitet och innehåll ansetts mindre lämpad för sällskapet 
Aurora och dess tidning. Dels Kellgrens självkritik dels också den lätt 
högtidliga tonen samt den vittra kritiken i sällskapet har väl härvidlag 
spelat in. Framför allt saknar man nästan helt i de Kellgrenska bidragen 
exempel på det sinne för »satiriske och stickande» infall, som skalden 
visade redan som gymnasist och som utmärkte honom allt framgent. 
Som kvick och satirisk människo- och miljöskildrare framstår han visser
ligen bäst i sina brev. Kedan i den första dikt, som finns bevarad av ho
nom — en visa om några skolkamrater — skymtar emellertid den 
blivande satirdiktarens anlag liksom i hans tidigaste vittra försök från 
Finlandstiden, där man finner ganska enkla efterbildningar av den bur
leska stilen i en äldre generations diktning.1

Så småningom har*den alltmer självkritiske poeten givit sin satiriska 
diktning en annan, mindre grovlemmad gestalt, om han också just i 
det tal, som här skall behandlas, gör ett återfall vid beskrivningen av 
vilddjuret satiren. Den klassiskt sobrare stilen har säkerligen lättare 
kunnat vinna Aurorabrödernas uppskattning. Yi märka den i de Kell- 
gren-epigram, som då och då upplästes i sällskapets vittra klass och — trots 
överdrivna bilder och liknelser — också i dikten »Den dödande Välme
ningen». Denna, den första egentliga satir vi äga av Kellgren, är framför 
allt riktad mot Skjöldebrands Gustaviade1 2 och skriven med gott humör. 
Den har upplästs i Aurorasällskapet på hösten 1775. Några månader 
efteråt fick man där höra Kellgrens »plaisanterier emot brödren Kreander». 
Dessa senare tycks ha fortsatt i någon form att döma av en passus i ett 
brev från juni 1776: »Kreander håller god mine» (han var alltså föremålet 
för skämtet) »Porthan skrattar i mjugg . . . och Juslén rår mig att skrifva 
satirer». Det är möjligt att bröderna från privata sammankomster lärt 
känna betydligt mer av Kellgrens satiriska verksamhet, än vad vi nu veta

1 Se kommentaren till Sv. Vitterhetssamfundets edition av J. H. Kellgren, Samlade 
skrifter (i fortsättn. förk. Vitt.samf.) VII, ss. 6, 8, 20. Jfr t. ex. Triewalds »Satyre 
emot wåra Dumma Poeter».

2 Se Hjertén, Fabel och anekdot inom Sveriges 1700-talslitteratur, Sthlm 1910, s. 167 ff.
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eller vad breven antyda.1 Alla smådikter ha givetvis inte varit värda att 
uppläsas i sällskapet eller omnämnas i brev. Av Kellgrens meddelanden 
till Clewberg framgår emellertid, att hans försök i genren vid denna tid 
haft en avgjord framgång genom att roa bröderna i Aurora. Han har 
där kunnat framträda som den självklare representanten för satirikernas 
släkte, då han på hösten 1776 i sällskapet höll sitt försvarstal för den 
satiriska diktningen.1 2

Den blygsamhet, han i talets början lägger i dagen, var säkerligen ej 
menad att tas på allvar. Visserligen påstår han, att detta är första gången, 
han vågat framträda på en sammankomst — alla hans tidigare bidrag 
skulle då ha upplästs av andra (!) — men han har vid denna tid varit 
medveten om sitt värde.3 4 Antagligen har han förtörnats över att intet av 
de sistnämnda alstren’ i satirens genrer influtit i Åbo tidningar. Man 
vet, att han skrivit ett epigram över Celcius’ Gustaviad, som han fann 
»mycket applicabelt att flyta in i Åbo Tidningar»1, men som där aldrig 
blev infört. Kellgren och sällskapets vittra klass med Porthan som den 
ledande kunna ha haft olika meningar om, vad som lämpade sig till in
förande och kanske han bl. a. därför har uppträtt som satirens försvarare. 
Man anar en viss spydighet mot bröderna i Kellgrens ironiska förhopp
ning, att de med sitt snille och sin dygd skulle klappa händerna åt ett an
grepp på satiren.5 Talet blir därigenom ett försvar för Kellgrens satiriska 
diktning under Auroratiden och en anklagelse mot bröderna för att de ej 
uppskattat diktarten tillbörligt.

Vi veta inte, vad talet har gjort för intryck då det upplästes. Att Kell
gren själv har satt värde på det, är tydligt. Hösten 1782 ber han Clewberg 
sända honom det från Åbo, antagligen för en planerad utgåva av hans 
skrifter, och det finnes omnämnt i »K och k-brevet» från 1788, där Kell
gren uppräknar sina viktigare tryckta och otryckta arbeten.6 1795 låter 
ban införa det i Stockholms Posten 17 och 21 februari, och i det slutliga 
urval han gjort för sina samlade skrifter har han även medtagit detta 
ungdomsarbete. Att det ständigt var aktuellt för sin. förf att are, framgår 
också av reminiscenser därifrån i hans senare produktion.7

De sista månaderna före sin död har Kellgren visat talet ett speciellt 
intresse. Han har också haft en bestämd anledning att då införa det i 
Stockholms Posten.

Skaldens sjukdom hade vid denna tid inträtt i ett kritiskt stadium och 
hindrade honom från att inlåta sig på polemik med en häftig vedersakare, 
och dock tycktes han mot sin vilja bli indragen i en sådan. Den vid denna 
tid så beryktade publicisten Pehr Enbom hade tre år tidigare deltagit i 
Svenska akademiens vitterhetstävlan med ett »Medborgeligt Skalde-För- 
sök öfver et odödeligt namn» men ej kommit i fråga till något pris, emedan 
skaldeförsöket var på prosa. Han lät då trycka sin skrift, försedd med 
en tillägnan till sina »Vittre och Medborgelige Läsare», till vilka han

1 Se Ek, Kellgrens Åbodiktning, Skr. utg. av Sv. litt. sällsk. i Finland. Förh. o. Upps. 
1914, s. 156.

2 Dateringen av Ek, a. a., s. 157.
3 Jfr t. ex. Sylwan, J. H. Kellgren, Sthlm 1939, s. 33.
4 Brev (Vitt. samf. VI), s. 36.
5 Vitt. samf., I, s. 148. Jfr äv. Ek, s, 161 och Vitt. samf. IX, s. 17.
6 Brev, s. 117 f., 195.
7 Jfr nedan ss. 90—99 passim.
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nu vill vädja i stället för till akademien. Det är säkerligen bl. a. på Ilot 
nom, som Kellgren syftar i en av sina »Strödde reflexioner»: »Den förste 
som föll på den orimliga tanken at göra Allmänheten til Domare i Vittra 
mål — helt säkert var det en Auctor som blifvit fördömd vid Kännares 
Domstol».1 Kellgren hade själv 1792 deltagit i akademiens granskning 
av insända skrifter och kunde därför göras medansvarig för den uteblivna 
belöningen.2 Enbom tycks i varje fall ha varit inställd på förföljelse från 
dennes sida, eftersom han utan verklig grund kunde se sig utpekad i en 
artikel i Stockholms Posten 1794. Den 20 och 21 januari året därpå in
leder Enbom sin polemik i Extra Posten med en längre artikel, riktad 
»Til Redacteurerne af Stockholms Posten», men som vänder sig inte bara 
mot Kellgren utan också mot Leopold, både i deras egenskap av kri
tiker och skalder.3 4 Det blev visserligen den senare, som fick ta hand 
om den stackars Enboms avbasning (bl. a. genom den beryktade Ene- 
bomsvisan), men faktiskt blev Kellgren direkt tvingad att deltaga i 
striden på Leopolds sida. Enbom tycks nämligen göra en försåtlig an
tydan om den sexton år tidigare fejden mellan de två stora smakdomarna. 
Kär han skall nämna ett par exempel på falska och onaturliga bilder i 
sina motståndares diktning, så väljer han hos Leopold ett par verser ur 
dennes ode vid Gustaf IV Adolfs födelse, som blivit särskilt klandrade i 
Kellgrens polemik med Leopold i Stockholms Posten 1778—79.1 Dess
utom, när Enbom i ett annat av sina inlägg, den 14/2, angriper författa
ren till Enebomsvisan, infogar han en not om denne: »Wänner —! Dem 
äger han icke: Sjelfwe desse Herrar, för hwilka han wil synas ha wäpnat 
sig, älska honom lika så litet som han älskar dem. Jag bör göra Postens 
Redacteurer rättwisa. De hafwa wisst för mycket förstånd, för at icke 
hemligen förakta honom . . . » Enbom hade här rört vid en öm punkt. 
»Redacteurerne» av Stockholms Posten, d. v. s. Kellgren och Lenngren, 
inkommo två veckor senare med en »Förklaring til Almänheten»5, där de 
bl. a. ivrigt betyga sin aktning för Leopold.

Då Enbom dels hade påmint om den unge publicisten Kellgrens ned- 
sabling av sin dåvarande motståndare och dels antytt, att det gamla 
föraktet för denne ännu satt kvar i Stockholms Postens redaktör, har 
Kellgren naturligtvis varit angelägen att manifestera sin samhörighet 
med Leopold. Enbom har också på ett annat sätt utmanat Kellgren, 
då han anklagar denne för att dra sig ur en polemik utan att ge annat 
svar än »tystnadens och föraktets». Det är skaldens egna ord från stri
derna med Thorild.6

Genom att låta trycka sitt ungdomsarbete har Kellgren dock kunnat 
ge ett svar utan att direkt behöva deltaga i polemiken. Åbotalet var 
utmärkt lämpat för detta ändamål. Det är ett ironiskt förhärligande av

3 Sami. skr., Sthlm 1796, III, s. 212.
2 Se Schiick, Sv. Akad:s hist., II, s. 72 ff. och Sv. Akademiens Handlingar från 1886: 

XXXII, s. 62.
3 Hela polemiken mellan Enbom, Leopold och Stockholms Posten är utförligast behand

lad i LjUnggren, Sv. vitterhetens häfder, II, s. 123 ff. Då jag i en seminarieuppsats 1936 
framhöll Kellgrens intresse för Åbotalet mot slutet av hans liv, påpekade prof. Blanck 
tidssammanhanget mellan talets publicering och Leopolds polemik med Enbom.

4 St. P . 1778 30/11, 1779 19/4.
5 St. P . 1795 28/2, jfr Rosensteins brev härom, Sv. mem. o. bref, IX, s. 265.
6 St. P . 1784 23/7 och 1792 7/3.
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den »låga» poesien och försvarar i själva verket den av Enbom föraktade 
satiren och ironien, och den satir, som försvaras, är den personliga, den 
som ntpekar och namnger sina offer. Det var säkerligen ett välkommet 
stöd åt Leopold. Inte ens dennes egna vänner knnde fullt gilla, att En
boms namn offentliggjordes i Enebomsvisan.1

I en avskriftssamling har Lamm funnit en version av Kellgrens tal, 
som antagligen är den ursprungliga och i varje fall tidigare än de förut 
tryckta versionerna.1 2 Vid en jämförelse märker man, att Kellgren i 
Stockholms Posten gjort en del strykningar (talet har ändå uppfyllt två 
hela nr av tidningen), ändrat en del anspelningar, som nu icke längre 
voro aktuella och infört ett och annat mera försiktigt talesätt. Kågon 
speciellt mot Enbom riktad udd har han icke skänkt talet, såvida man 
icke vill se en antydan härom i en liten ändring från den första versionen. 
I tidningen lyder en mening: »Och äger då ej en Karr lika fullkomligen sin 
dumhet, en skurk sitt goda samwete, som sina gods och gårdar, i synner
het när de genom sina gärningar och skrifter wunnit laga fasta derå?» 
Ehuru talet annars förkortats, har Kellgren här lagt till orden »en skurk 
sit goda samwete» och ändrat »gärningar» till »gärningar och skrifter». 
Enbom hade ju i Leopolds visa inte bara fått lida smälek för sina skrif
ter utan också utmålats som en skurk, som fegt måttat en spark mot »Det 
sjuka Lejonet», d. v. s. Kellgren.

Då skalden nu fått tillfälle att erinra sig ungdomstalet och sett det i 
tryck, har han velat ge det en sista överarbetning. Då han lät trycka det 
i Stockholms Posten, använde han givetvis talet i den utformning han då 
hunnit ge det. Kär det sedan återfinnes i hans samlade skrifter, har det 
på nytt genomgått en förvandling, framförallt i fråga om dispositionen. 
Olika partier av talet ha brutits ut och placerats om, så att det hela har 
fått en mer enhetlig prägel. Kellgren avled emellertid två månader efter 
dess publicering i tidningen. Det är alltså under dessa sista månader av 
sitt liv, som han varit sysselsatt med att omarbeta talet. Att någon annan 
verkställt den slutliga omarbetningen är uteslutet. Samlingen av hans 
arbeten var nämligen enligt utgivarna »börjad och fullbordad af För
fattaren sjelf kort för och under des sista sjukdom» och också Eosenstein 
intygar i sitt företal, att Kellgren »medhann at sätta alt i ordning» för 
tryckningen av sina skrifter. Johan Stenhammar, som i Svenska akade
mien höll minnestalet över Kellgren, ger — kanske med någon retorisk 
överdrift — en skildring från skaldens sista stunder: »hans skrifter, med 
hvilkas förbättring han sysselsatte sig, hvilade ännu på hans armar, då 
de stelnade sänktes mot hans bröst.»3 Till detta hans sista arbete har hört 
översynen av det respektlösa talet från ungdomstiden, av hans första 
längre inlägg i den litterära diskussionen.

Av det föregående och av tidigare undersökningar4 framgår, att talet 
varit av en viss betydelse i Kellgrens litterära liv. Det kan vara intres
sant att se, på vad sätt han själv fullföljer huvudpunkten i dess program, 
kravet på en »personlig» satir i motsats till en »allmän». Hans tidigare

1 Ljunggren, s. 139 f. och not 5.
2 Bidrag till kännedomen om Kellgrens journalistiska verksamhet i  Stockholmsposten 

Samlaren 1913, s. 74, n. 1. Talet i Vitt. samf., I, s. 147 ff.
3 Sv. akad:s Bandi, ifrån år 1796, II, s. 152, cit. av Sylwan, s. 354.
4 Ek, s. 163 med hänv. till Lamm, Sami. 1913.
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satiriska diktning, alltså även det 1600-talsmässiga kvinnoporträttet och 
epigrammen, skrevs ju huvudsakligen för en trängre krets. Den hade i 
allmänhet direkt eller indirekt namngivit de utsatta offren, ehuru vi inte 
ha samma möjligheter som Kellgrens publik att förstå hans antydningar.1 
Det var nog inte minst de personliga utfallen i hans satiriska dikter, som 
Aurorabröderna observerat. Kellgrens kontrovers med den nämnde 
Kreander berodde f. ö. just på att denne i de Kellgrenssatirer, som upp
lästs vid en sammankomst, tyckt sig finna allusioner på bröderna själva. 
Kreander skrev härom till Kellgrens vän Clewberg och talade t. o. m. 
om »Antropophagien» och förklaringen på »den vackra tiraden» i brevet 
skulle Clewberg få från Kellgren själv.1 2 Denne talar då enbart om »Den 
dödande Välmeningen», som icke var en dylik intern satir utan angrep 
Celsius’ och framför allt Skjöldebrands episka diktning. Samtidigt med 
»Välmeningen» upplästes Kellgrens epigram över en dålig epigramdiktare, 
»Herr Bulphus», och möjligen var det detta, som upprört Kreander. Epi
grammet kan ha syftat på någon Aurorabroder, t. ex. Porthan, vars epi
gramöversättningar och övriga dikter Kellgren ej tycks ha haft någon 
hög tanke om.3 Kreander själv blev ju som nämnt snart utsatt för den 
Kellgrenska malicen.

I det tal, där Kellgren försvarar den personliga satiren, ger han i förbi
farten några slängar åt adeln och prästerskapet i allmänhet och ironiserar 
över den samtida litterära smaken i Sverige, men där finnes också direkt 
personliga angrepp.4 Skjöldebrand får skylta inte bara med ett lång
tråkigt epos utan också med »ett upblåst hjerta». Ek anser, att Kellgren 
»vill komma åt den moraliserande satirens trumpenhet blott för att be
reda plats för Mina löjens subjektiva pilskytte». Snarare har väl Kell
gren i talet velat försvara sina tidigare spydigheter och därvid sam
tidigt kommit att ge ett hugg åt den allmänt moraliserande satiren.

I själva verket var det med denna senare form av satir, han först skulle 
briljera i Stockholm. Fragmentet »Förtjensten» ger snärtar åt den episka 
diktningen, åt operakonsten och operapubliken samt har en påbörjad 
motsvarighet till »Mina Löjens» satir av olika samhällsgrupper, men ingen 
enskild person är där direkt eller indirekt utpekad. Ek har förklarat 
detta fragment som ett utkast till »Mina Löjen».5 Denna senare dikt rik
tar sig ju mot den »civiliserade» människan, mot olika stånd eller vissa 
yrken och deras utövare. Av åskådningsmaterialet är det här enbart 
skalderna, som personligen få figurera. Vid denna tid har Kellgren redan 
börjat sin verksamhet som litteraturkritiker och det var därför natur
ligare att liksom i en recension namnge de utpekade. Lamm har tidigare 
påpekat att termerna kritik och satir »sammanfalla vid denna tid så 
tämligen».6

Mina Löjen var den första satiriska dikt av någon längd och betydelse, 
som Kellgren fick tryckt. Den infördes som bekant först i Göteborgstid

1 Jfr kommentarer till Fritänckaren i Vitt. samf. VII, s. 23 f.
2 Brev, ss. 50, 52. Kursiv, här.
3 Se brev från just denna tid, ss. 47, 50, och kommentaren, Vitt. samf. IX, s. 28 f. 

Möjligen har Kreander trott sig själv förlöjligad. Jfr talet, s. 162.
4 Se Ek, s. 160 f.
5 A. a ., s. 165 f.
6 A. a ., s. 76.
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ningen »Hwad nytt?» En månad senare följde i samma tidning »Den 
Högborna Kajan», riktad mot adelshögfärden.1 Att öppet angripa några 
vissa adelsmän var givetvis omöjligt, men också andra samhällsgrupper 
fick i Kellgrens diktning och första recensioner någon släng i förbifarten 
utan att någon särskild representant fick schavottera. Skalden ger visser
ligen på nytt uttryck åt Åbotalets syn på satiren i Stockholms Posten 
1780: den lastbare och dåren skall angripas, inte bara lasten och dårska
pen i allmänhet, men själv följer han icke längre denna regel. Endast i 
den litterära satiren och kritiken nämner han den angripne, men detta 
var ju nödvändigt, »emedan», säger Kellgren på samma ställe, »detta ut
tryck: Den versen är ingen tanka uti, nödwändigt wil säga detsamma, som 
at Poeten war tanklös när han skref den versen.» Kedan i recensionen av 
Ristells Vitterhets- och Gransknings-Journal är han angelägen att be
tona för utgivaren, att han inte »welat stöta hans person».1 2 Kär Kellgren 
riktar sin satir mot en författare, är det också enbart genom sina skrif
ter, som denne får figurera. En annan sak är, att Stockholms Postens 
granskningar av tidens vitterhet ofta tycks ha tillkommit för att recen
sentens kvickhet skulle få lysa på de dömdas bekostnad.

Kellgrens kritik började ju snart att präglas av större allvar och ansvars
medvetande. Också i fråga om satiren kom han att förändra sin inställ
ning. Han kunde öppet fördöma den personliga satiren, som han dock 
alltid förut i teorien och stundom i praktiken pläderat för.3 Ehnmark har 
givit exempel på Kellgrens alltmera vacklande inställning till frågan 
och visar, hur denne i ett uttalande från 1792 vänder sig direkt mot, vad 
han själv sagt i en artikel tolv år tidigare. Redan »Pro sensu communi» 
angav i sin första »kungörelse», att »lika så mycket Sälskapet värderar et 
glättigt och qwickt skämt, lika så mycket, och ännu mer, hatar det den 
plumpa och personliga Satiren», detta till rättesnöre för den, som ville 
deltaga i dess tävlan i satirdiktning.4 Under detta år, då Kellgrens reto
riska prosa nådde sin höjdpunkt, trycktes en ny kungörelse5, som i lika 
grad väcker läsarens intresse för innehållet och beundran för formen, 
ehuru den av forskningen knappast observerats. Samtidigt som skalden 
visar sin nu frigjorda och mångsidiga syn på diktkonsten, ger han också 
uttryck för en ny och fördjupad uppfattning av den satiriska dikten. 
Ett fingerat brev till sällskapet, som återgives i kungörelsen, innehål
ler ett försvar för att skalden i »Man äger ej snille för det man är galen» 
har höjt sig »ur Satirens skämtande ton» och övergått till att tala »reli
gionens och medborglighetens språk». Han säger om denna dikt, att han 
»på det strängaste iakttagit den Lag Ni föreskrifwit och hwarje hederlig 
man wördar; denna heliga Lag, som skiljer sanningen från försmädelsen, 
Satiren från Pasquillet; at nämligen ej såra någon medborgares ryckte, 
ej glömma den aktning man är personer skyldig, ej utmärka dåren då man 
antastar dårskapen . . . » I Åbo hade Kellgren däremot vänt sig mot 
dem, som förföljde »den nedrige pasquillanten, som antastar personerne».

1 Hwad nytt?, 1778, 10 och 14/7, resp. 14/8.
2 S t.P .  1780 22/2, Dagl. Alleh. 1778 15/4. Jfr nedan s. 93.

Om denna utveckling se Ehnmark, Studier i  svensk realism. Ak. avh., Upps. 1930, 
ss. 52—61.

4 St. P., 1787 2/1.
5 St. P., 1787 3/10.
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»Hvad är väl lasten annat än personerne som göra lastbare gärningar1?» 
hade han då svarat dem, »Hvad är dårskapen annat än dårarne, som 
galnas?» Satiren vore mest försvarlig, »när den angrepe någon viss person 
allena . . .  så blefve den goda värckan så mycket säkrare, när den på
syftade uttryckeligen framkallades . . .»x Liksom många gånger senare 
har han alltså redan 1787 med samma ärlighet och självgranskning i 
Stockholms Posten polemiserat mot sina egna uttalanden från ungdoms
tiden.

Kanske bör man se ett ståndpunktstagande mot den personliga sati
ren också i Kellgrens protester mot läsarnas ansträngningar att i hans 
satirer söka förtäckta allusioner på enskilda personer. Kellgren berör 
denna fråga redan 1780, då han förtrytes över, att Stockholms Postens 
läsare icke kunde se skillnaden »emellan inbilningens lekar och målningar 
på personer», och vidare, som Lamm påpekat, 1783 och 1793 i sin »An
märkning» till »Smeden och Bagaren».1 2 Här vänder han sig mot dem som 
trott sig finna dylika anspelningar i bl. a. »Dumboms lefverne» och »Lju
sets fiender», men Kellgrens oskuld är säkerligen spelad. I en not i sina 
samlade skrifter vill han göra gällande, att satiren »Nytt försök till orim
mad vers» ej speciellt riktar sig mot Thorild, ehuru den tillkom under 
striden med denne och parodierar hans skrivsätt. Vidare finnes Thorild 
också utpekad i två strofer av just »Dumboms lefverne», och prosten 
Kordin, som Kellgren redan tidigare benämnt »denna mörksens Ande», 
blir angripen i »Ljusets fiender», som icke är en litterär satir. Han hade 
redan visat sig för den initierade som druiden i dikten »Till Christina».3 
Kellgrens gamla stridslystnad hade inte alldeles dött bort. Längre än 
till dylika förtäckta antydningar gick han emellertid aldrig i sin senare 
diktning och han ville de sista åren åtminstone inte inför allmänheten 
framstå som angriparen. Att låta offren öppet schavottera var honom 
nu emot, och då han publicerade Åbotalet, har han alltså, för att på sitt 
sätt kunna deltaga i striden mot Thorilds drabant Enbom, fått skjuta 
sina egna åsikter åt sidan.

*  *  *

Kellgren har som motto till sitt tal tagit en rad från Aeneidens beskriv
ning av vidundret Polyfem, som här tänkes ersatt med en personifikation 
av satiren. Liksom i »Mina Löjen»4 har han fått tag på några ord skrivna 
i ett helt annat sammanhang, men som fristående kunnat göra tjänst 
,som motto, ett nytt exempel på hans förmåga att på ett rent yttre sätt 
använda de arbeten han läst.

Den verkliga litterära bakgrunden till talet är betydligt modernare. 
Då den blivit behandlad av tidigare forskare, skall jag här ej söka ge 
någon utförlig komparativ analys. Jag har inskränkt mig till att draga 
fram några överensstämmelser i språk och innehåll mellan endast en del 
av produktionen hos en av Kellgrens favoritförfattare och hans Åbotal.

1 S. 149 f.
2 St. P . 1780, 13/1, Lamm, a. a., s. 78.
3 Se Ljunggren, I, s. 258 f., Peterson, Dumboms lefverne, upplysning sdokument och 

■själfbekännelse i Modersm.-lär:s förenings Jubileumsskr. 1937, s. 229 f., 245 ff. Kell
grens brev, s. 242, Kjellén, Några anteckningar om den politiska bakgrunden till Ljusets fien
der i Festskrift till G. Castrén, H:fors 1938, s. 133 ff., Sylwan, a. a., s. 238 (jfr äv. s. 252).

4 Jfr Ek, s. 174, n. 1.
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Dessa överensstämmelser kanske i och för sig äro värda att påpekas, men 
jag hoppas dessutom, att de givit mig möjlighet att bidraga till den all
männa karakteristiken av detta Kellgrens ungdomsarbete.

I sitt tal säger Kellgren, att den satiriska diktningens anhängare inför 
dess motståndare ha »en undflyckt, som de gemenligen taga»1, nämligen 
att endast tillåta den opersonliga satiren. Ordalydelsen tyder på en van
lig diskussion i ämnet. Också har många av den unge Kellgrens favorit
författare åtminstone i teorien om också ej i praktiken förfäktat den all
männa satirens företräde framför den personliga.1 2 Den motsatta stånd
punkten, den som blev Kellgrens egen, har han funnit t. ex. i den beund
rade Boileaus »Discours sur la satire», som givit honom lämpliga exempel 
på äldre tiders satirdiktare3 och i dennes sjunde och nionde satirer samt i 
»L’Art poétique». Inom den rent estetiska litteraturen har Kellgren tidigt 
funnit samma ställningstagande i »Principe de la Litterature» av Batteux.4 
Kär han kastar sig in i satirdiskussionen är det emellertid huvudsakligen 
från Boileaus lärjunge Pope han hämtat sina argument.5 Detta inflytande 
är fullt naturligt. I fråga om litterär smak och beläsenhet, ja även i fråga 
om begåvning och karaktär visade den unge Kellgren stora likheter med 
Pope. Från mitten av 1700-talet långt in på nästa århundrade hörde 
den engelska skaldens arbeten dessutom till de mest lästa i Sverige och i 
Kellgrens produktion är han — vid sidan av Horatius och Yoltaire —  
den författare som oftast omnämnes eller citeras. Därför har man skäl 
att misstänka, att Kellgren icke bara gjort sig förtrogen med engelsman
nens mera betydelsefulla och omskrivna verk. Också arbeten, som nu 
äro tämligen bortglömda, har han och hans samtida läst med förtjus
ning. Om Popes prosaarbeten spelat någon nämnvärd roll för den svenska 
1700-talslitteraturen i övrigt, vågar jag icke avgöra. Deras inflytande på. 
den Kellgrenska prosan tycks mig däremot vara tydligt påvisbar.

Innan jag ingår härpå, vill jag med ett exempel visa, hur uppmärk
samt Kellgren läst Popes arbeten, då han nedskrev sitt Åbotal. Han 
har där översatt ett par rader ur en dikt, som, ehuru den ej var av Pope, 
fanns införd i vissa upplagor av dennes verk. Ur dikten, John Browns 
»Essay on Satire», har han översatt:

Dart not on Folly an indignant eye:
Who e’er discharg’d Artillery on a Fly?

Hvartill skall väl din magt och dina vapen duga,
Hur kan Artillerie bli brukat mot en fluga.6

Också här har Kellgren anammat själva uttryckssättet i en dikt han 
läst för att begagna det till ett nytt innehåll. Kellgrens två verser skall

1 S. 149. Kursiv, här. Jfr nedan s. 95 »Den regel man tusen gånger uprepat».
2 Som exempel kunna nämnas Dalin, van Effen, Addison (Spectator), Voltaire, Ra- 

bener.
3 Ek, s. 161. En av källorna är Spectator nr 23. Jfr talet, s. 161.
4 Om Kellgrens intresse för denne se Söderberg, Bidrag till kännedomen om Kellgrens 

studier, Samlaren 1902, s. 23 f. Kellgren? citerar B. , i sin elev Cl. Flemings avhandl.,. 
Strödda anmärkningar i filosofien liksom Clewberg i den avhandling han presiderade för 
samma år, 1776.

5 Jfr Ek, s. 161. Kellgrens vän Tidgren hänvisar i en avhandling, just från 1776,. 
både till Boileaus och Popes uttalanden om satiren.

6 Cit. från Popes Works, London 1757, III, s. xvii; Kellgrens tal, s. 162.
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genom en liknelse visa, hur omöjligt det är för satirdiktaren att bekämpa 
de försåtliga anfall, som riktas mot honom. Hos Brown däremot inleda 
de citerade raderna en strof, som diskuterar skillnaden mellan den satir, 
som riktas endast mot dårskapen och den, som angriper lasten. Det är 
en fråga som Kellgren senare tagit upp till allvarlig behandling i sin 
kamp »pro sensu communi». Då tycks han rentav åter ha påmint sig 
Browns ord (och sin översättning av dem), när han frågar: »Hwartil dolk 
och sabel, der flugsmällan gjorde nog»? Det är i det berömda slutet av 
anmärkningarna till »Man äger ej snille», som Kellgren gör samma distink
tion som Brown, då han kastar »sin Sifflet, och fattar Basunen». Ja, 
frågan är, om han inte i sin dikt inspirerats av Browns betydligt tamare 
övergång från skämt till allvar. Fortsättningen av de citerade verserna 
hos denne lyder:

Deride not Vice: Absurd the thought and vain,
To bind the Tiger in so weak a chain.
Nay more: when flagrant crimes your laughter move,
The Knave exults: to smile is to approve.

Kommer man inte här att tänka på Kellgrens »Men lemnom Skämtets 
udd! — Förswagt dess wapen är»? För övrigt hade denne samma år i 
sina »teser» tagit avstånd från den skämtande satiren, då det gällde före
teelser »som förnedra människoslägtet». »Det förargar oss, när wi höra at 
så mycket klokt och hederligt folk endast nöja sig med at skratta åt den 
stora mängd af bedragande narrar . . .  då synes oss at tid wore til et 
alfwarsammare beifrande». Också i en av sina »strödde reflexioner» oppo
nerar han sig mot att »straffa laster med ridiculen . . . Man skämtar ej 
då man hatar; . . . sedan man hunnit at göra den Onde sjelf löjelig, är 
der ingen mera som fruktar honom».1 Detta är ett resonemang, som man 
icke finner i Åbotalet. Där göras inga strängare distinktioner mellan 
att »skratta dårskap ut» och att »gifva lasten nesa». Kellgren hade inte 
som ung vitterlekare uppfyllts av det samhällspatos, som präglar hans 
senare inställning. Man får en bild av skillnaden mellan två perioder i 
hans diktning, när man betraktar de olika sätt, på vilka han tycks ha 
använt sig av strofen i Browns dikt.

Att Kellgren för talets centrala partier tillgodogjort sig Popes egna ut
talanden, antyder han själv genom att hänvisa till ett brev från »den 
nedriga Popen»1 2. Där har han kunnat finna den också senare i Stock
holms Posten anförda åsikten, att satiren ej bör angripa lasten men den 
lastbare.3 Han översätter i talet direkt Popes sats om det lönlösa i att 
»antasta lasterne i allmenhet, utan att vidröra personerne» och om nöd
vändigheten av att använda exempel, som »röra våra sinnen och upmana 
lidelserne, våra starkaste motiver att värcka förbättring», Pope — men 
ej Kellgren — fortsätter med att ange exemplets uppfostrande förmåga: 
»Every vicious man makes the case his own; and that is the only way 
by which such men can be affected, much less deterred.» Denna mening 
är en inkonsekvens hos Pope, en vederläggning av hans eget påstående,

1 St. P . 1787 3/1, el. Sami. skr., III, ss. 191, 226.
2 Talet, s. 150 f. Popes brev i Works, new ed. by Elwin and Courthope, London 1871— 

86 (som hädanefter cit.), VII, s. 481.
3 Jfr Lamm, a. a., s. 73 f.



94 Lennart Josephson

att den enskilda människan måste direkt utpekas av satiren för att känna 
sig träffad. Kellgren översätter den heller icke, och inkonsekvensen blir 
hos honom mindre påtaglig. Han framhåller just, att vid en allmänt hål
len satir vill ingen känna igen sig själv, men var och en utropar: »Min 
sann, är det väl träffadt; just sådan är min granne.»

Det finns emellertid en annan del av den engelske satirdiktarens pro
duktion, som i detta sammanhang särskilt intresserar. Jag tänker på de 
arbeten, som påbörjades — delvis efter uppslag av Swift — i den s. k. 
Scriblerus Club och som återfinnas i Popes »works», där en uppdiktad 
figur, den lärde »Martinus Scriblerus», anges som författare.1 Till Popes 
Scriblerus-skrifter hör det parodiska eposet »The Dunciad», som Kellgren 
åkallar i »Mina Löjen». Detta inledes bl. a. med »A letter to the publisher», 
skrivet av Pope under pseudonymen William Cleland. Här försvaras den 
personliga satiren i dikten och man får en förklaring till, att också okända 
och fattiga pamflettdiktare offentligen få schavottera: »If Obscurity or 
Poverty were to exempt a man from satire, much more should Folly or 
Dulness, which are still more involuntary; nay, as much so as personal 
Deformity.» Kellgren framför i liknande ordalydelse sitt förmenta angrepp 
på den personliga satiren, sedan han ironiskt påstått, att det skulle vara 
orätt att straffa den lastbare, som ju skapats sådan av naturen: »Lika 
grymt och lika oförnuftigt är äfven det förhållande at ställa till åtlöje en 
olyckelig styfson åt den partiska naturen, för det hon med niugga händer 
tilldelt honom de gåfvor som hon slösat på andre. Hvarföre ej med lika 
skäl utskratta en krympling, begabba en blind» etc.1 2 I sin programför
klaring som kritiker, »Tankar öfwer Granskning»3, har Kellgren efter en 
liknande formulering hänvisat till »Popens och Boileaux Fädernesland». 
I brevet från »William Cleland» avslutar Pope sitt försvar för den person
liga satiren med ett konstaterande: »Accordingly we find that in all ages, 
all vain pretenders . . . have been constantly the topics of the most 
candid satirists, from the Codrus of Juvenal to the Damon of Boileau.» 
På ett motsvarande ställe i sitt tal och också här med liknande ordval 
stöder sig Kellgren på sina föregångare: »Det är därföre som man finner 
[at] alla fordna Satirer uti smakens och hederns ålder, så väl som bland 
de nyare de af uphögt tänckesätt aldrig kändt eller ock aldrig gillat någon 
annan slags Satire än den personliga» varefter han drar fram exemplen 
från antiken och från senare tid nämner »Boileau, Popen och Yoltaire».

Det finnes flera inkonsekvenser i »William Clelands» brev. Ehuru Pope 
anser, att den personliga satiren inte endast får utan också bör användas, 
ursäktar han sig för, att han själv använder den. Han säger, att han 
tvingats härtill för att kunna försvara sig mot skandalskrivare. Han be
tonar ivrigt skillnaden mellan »the libeller» och satirdiktaren. Kellgren 
hade aldrig utsatts för lika hårda angrepp som Pope, men måste liksom 
denne försvara sig på två fronter. Sedan han med föga dold ironi låtsats 
angripa den personliga satiren, övergår skämtet med en egendomlig stil
förändring till allvar, då han beskriver den »förackteliga quikhet på andras

1 Kan man påvisa intryck från dessa skrifter i Kellgrens övriga produktion, blir ju 
också deras betydelse för Åbotalet mera antaglig. Återspeglingen av dem i andra arbe
ten av Kellgren kommer därför här att beröras.

2 Works, IV, s. 46, Talet. s. 153.
3 St. P . 1778 29/10 nr 1. Jfr Lamm, a. a.9 s. 76 f. ... .... ,
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bekåstnad, som gemenligen lifvar de fläste samquem». Han påstår för- 
trytsamt »at man gillar som en artighet, at stöta dolcken i sin broder». 
Ja, han går ännn ett steg tillbaka, då han ntöser sin vrede över Kreander1, 
inte endast därför att denne sökt hämnas på Kellgrens malice ntan även 
för att han överhuvud varit nog pretentiös att tro sig utpekad i skaldens 
tidigare satir.

Popes och Kellgrens ställningstagande i diskussionen är i stort sett 
detsamma, och då därvid försvarsmetoden, själva uttryckssätten så nära 
överensstämma, kan man antaga att Kellgren för sitt tal tillgodogjort sig 
Clelandbrevet. Detta antagande blir så mycket säkrare, då man ser hur 
intensivt Kellgren läst övriga kommentarer och inledande skrifter, som 
åtföljde »The Dunciad», vare sig de skrivits av Pope eller ej. I ett företal 
heter det: »It is the common cry of the poetasters of the town . . . that 
it is an ill-natured thing to expose the pretenders to wit and poetry. The 
judges and magistrates may with full as good reason be reproached with 
ill-nature for putting the laws in excecution against a thief or impostor.»1 2 
Denna liknelse går igen i en Kellgrenartikel3, som till ton och innehåll 
mycket påminner om Åbotalet och som också nämner »Den regel man 
tusen gånger uprepat, at man i Satirer och Granskningar bör angripa 
lasten och dumheten, men ej den lastfulle och okunnige . . .  Hwad wil 
det wäl säga, at man bör lasta smickret, men intet smickrare, straffa 
klåperier men intet klåpare*? Wore det intet lika slugt at påstå det en 
Domare bör låta hänga stölden men intet tjuven . . .» och mot Åbotalets 
skämtsamma påstående, att satirdiktaren till hjärta och själ är »ogudack- 
tig och omänskelig» står Popeföretalets åsikt, att satiren är »an ill-natured 
thing».4

Den av »Scriblerus’» skrifter, som kommer närmast Kellgrens tal i stil 
och innehåll är »Peri Bathous», om det djupa, d. ä. det låga — namnet 
efter Peri Pathous i det Longinos tillskrivna verket »Om det sublima». 
Popes skrift är en poetik på prosa, skriven med genomförd ironi till den 
låga poesiens tjänst och med undertitel »The art of sinking in poetry». 
I en recension i Dagligt Allehanda5, där Kellgren också i övrigt har Pope 
i färskt minne, gör han en hänvisning till Peri Bathous. Då recensionen 
är föga mer än ett år yngre än Åbotalet, är det inte för djärvt att antaga, 
att Kellgren, också när detta skrevs, hade läst Popes parodi. Även denna 
innehåller ett låtsat anfall på den högre litterära satiren och kritiken. Den 
är samtidigt ett uttryck för en bestämd smakuppfattning i nära anslut

1 Jfr Ek, s. 161. Talet, s. 153 f., 162.
2 Works, IV, s. 51.
3 St. P . 1780 22/2. Jfr Lamm, a. a., s. 73 f.
4 Ordet »poetaster», långt tidigare använt i England, har Kellgren ev. fått från Pope. 

SAOB:s samlingar har endast ett tidigare belägg för ordet i Hof, Underv. f. en ung stud., 
1766. Kellgren använder det f. f. g. 1777 i Hymenée, sedan bl. a. i »Mina löjen». I denna 
dikt kan man nog finna andra spår av »The Dunciads» kommentarer. Anekdoten om 
Aiskylos’ tragedier har han kunnat läsa där (Worlcs, IV, s. 182 f, n. 5). Förmågan att 
skratta har sedan antiken ansetts som en av distinktionerna mellan den civiliserade män
niskan och vilden eller djuret. Detta är ett av uppslagen till »Mina löjen», men där sättes 
uttryckligen denna skillnad i stället för den tvivelaktiga skillnaden i förnuft. Samma 
motsatsställning — not reason, but risibility distinguisheth the human species from the 
brutal— finnes i Richardus Aristarchus’, d. ä. Warburtons, företal om hjälten i Popes 
epos (Works, IV, s. 88).

5 1778 23/2.
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ning till »les anciens». Kellgren har däremot, ungefär samtidigt med att 
han skrev sitt tal, citerat ett mycket skarpt uttalande mot »les anciens». 
Citatet, som långt senare upprepas både i ett tal i Svenska akademien och 
i Samlade skrifter, är hämtat från en av »les mödernes’» förnämsta strids
skrifter, Fontenelles »Digression sur les anciens et les mödernes».1 Också 
i »Mina löjens» strof om de lärde kan man utläsa ett angrepp på »les anciens», 
vilket inte hindrar att de flesta smakregler Kellgren levererar i sina ung- 
domsrecensioner härstamma från Horatius-Boileau-Pope. Striden var 
icke särdeles aktuell för honom och han har i sitt tal inte sällat sig till 
någondera sidan.1 2 Han har nöjt sig med att allmänt fördöma den till 
form och innehåll »låga» poesien utan att rikta sig mot speciella skolor.

En annan olikhet i de två satirikernas uppfattning om diktkonsten el
ler snarare om dess utövare bör kanske också påpekas. Kellgren gör 
i sitt tal en bestämd åtskillnad mellan de verkliga, stora skalderna och 
den »låga» poesiens utövare. Pope vill i »Peri Bathous» liksom i »The 
Dunciad» också visa, att stora skalder ibland förirra sig in på den låga 
poesiens område. Han ger poetastrarna det rådet att begagna sig av 
diktkonstens storheter »in copying the imperfections or blemishes of 
celebrated authors»3, varefter följer ett par exempel på hur Shakespeare 
och Milton missbrukats på detta sätt. Kellgren har först i »Nytt försök 
till orimmad Yers» och senare med mera kraft avhånat de »Narrar utan 
smak, som Gudarasande/Tron eder stora bli med stora Skalders brister!»4

Några dagar efter det att Kellgren publicerat sin stora upplysningsdikt, 
trycktes i Stockholms Posten ett försvar för den i form av ett protokolls
utdrag från sällskapet »Pro sensu communi». I detta åberopas och citeras 
företalet till »Memoirs of Martinus Scriblerus».5 Pope har i dessa fingerade 
»memoarer» använt samma uppslag. Martinus’ fader gladde sig åt, att 
sonen hade »the wart of Cicero, the wry neck of Alexander» och hoppades 
att han skulle »arrive at many other defects of famous men».6 Kellgren 
råder ironiskt sina samtida att »sätta puckeln på, och ögonen förbinda» 
för att kunna likna den puckelryggige Pope och Homeros eller Milton, 
som voro blinda.

Detta uppslag från Popes prosaskrifter har Kellgren alltså tillägnat sig 
eller begagnat många år efter det, att han nedskrev talet. Om det var 
äldre anteckningar eller en förnyad läsning, som då gav honom möjlig
het att använda Scriblerus’ skrifter, är svårt att avgöra. Däremot före
faller det tydligt, att dessa, då Åbotalet nedskrevs, voro fullt aktuella 
för honom. Att båda författarna uppträda som intelligensaristokrater 
inför de andligt underlägsna, är naturligt för diktarten. Det är heller intet 
ovanligt, att både Åbotalet och Peri Bathous, ehuru menade som litterära

1 (Euvres diverses, T. III Amsterd. 1710, s. 133. Flemings avhandl., s. 5, Sv. Akad:s 
Handl. fr. 1786, I, s. 157, Sarnl. skr., III, s. 265 f.

2 Jfr Bergh, Litterär kritik i  Sverige under 1600- och 1700-talen, Ak. avh., Ups. 1916, 
s. 126, Sylwan, a. a., s. 32. I St. P . 1781 23/11 driver han samtidigt med båda de stri
dande parterna.

3 Works, X, ss. 347, 372.
4 St. P. 1783 20/10 och »Man äger ej snille för det man är galen», St. P . 1787 4/10, 

Sami. skr., II, ss. 126, 80.
5 St. P . 1787 17/10. »Jag påminner mig hafwa läst», säger Kellgren, ehuru han över

sätter ordagrant.
6 Works, X, s. 283.
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satirer, också ha vissa inslag av sedesatir. Det finnes i Kellgrens tal an
tydningar till hans senare präst- och adelssatirer. I Peri Bathons riktar 
sig ståndssatiren mot adeln, medan man får söka Popes prästsatir i andra 
av hans skrifter. För övrigt riktar sig sedesatiren i båda arbetena mot 
allmänheten utan uppdelning i stånd eller klasser. Båda författarna ha 
deltagit i diskussionen om »1’honnéte homme» som människoideal och 
om missbruket av detta epitet. »Every man is honourable, who is so 
by law, custom or title», är en sats, som i sin koncist avfattade ironi på
minner om Kellgrens olika uttalanden i samma ämne.1 Om således de 
krav, som allmänheten ställer på den människa, som skall kallas heder
lig, äro rent formella och ytliga, så kan enligt båda satirikerna också den 
mest lastbare bli föremål för panegyrik. Den sats ur Popes arbete, som nyss 
citerats, är tagen ur ett kapitel med rubriken »How to make dedications, 
panegyrics, or satires, and of the colours of honourable and dishonourable». 
Pope undervisar sina läsare om, hur man i en panegyrik lätt kan förvandla 
varje fel till en förtjänst och hur man upphöjer den besjungne genom att 
förse honom med just de dygder han saknar. I slutstrofen till sitt tal 
uppmanar också Kellgren panegyrister och begravningsdiktare »At friska 
blommor rikt kring alla galgar strö . . . Säg barn att deras mor, som var 
en gammal skiöka, | At deras hulda Far, som söp och slogs och svor | 
Stå nu för Lamsens Thron bland helga Ängla chor | . . . Ja må, i Herrans 
namn, hvar narr, hvar lastens slaf 11 lifvet hedrad bli och prisad vid sin 
graf». De sista raderna äro hämtade från Popes »Epilogue to the satires».1 2 
Det är alltså med en översättning från denne, som Kellgren inleder sin 
mångåriga kamp mot panegyrister och begravningsdiktare.

Kellgren liksom Pope kan samtidigt fördöma mänskliga brister eller 
laster och den diktning, som smickrar dessa. Kär han låter sin satir gå 
ut över allmänhetens låga smak, riktas den samtidigt mot den diktning 
som tillfredsställer denna smak. Pope talar om »the gradual decay of 
delicacy and rafinement among mankind» och om, att smaken nu åter 
sänkt sig ned till sin naturliga låga ståndpunkt, »the general taste is 
returning to this first simplicity and innocense», liksom Kellgren i sitt tal 
finner, att hos oss tyckes »den lyckliga tiden hafva kommit då den platta 
och låga Poesien åter wunnit sin förstfödslorätt för det höga och stora».3 
Andra kapitlet i Popes skrift skall visa, »That the bathos, or profund, 
is the natural taste of män, and in particular, of the present age» och in- 
ledes med ett dylikt påstående: »The taste of the Bathos is implanted by 
Nature itself in the soul of man». En människa kan visserligen tvingas 
att uppskatta den sublima dikten, men »we see the unprejudiced minds 
of children delight only in such productions . . .  as our true modern, 
writers set before them». Kellgren visar på liknande sätt, att den låga 
smaken är »saekert den naturligaste. Ty hvilcket stånd är närmare natu-

1 Works, X , s. 398. Se exempel hos Lamm, a. a., s. 81 f., Abenius, Stilstudier i  K ell
grens prosa. Ak. avh., Ups. 1931, s. 17 f.

2 Se Ek, s. 162, där även ett inslag från Popes landsman Young påpekas. Skämtet 
om panegyristen som målar »en ^Ethiop» vit återgår dock direkt el. indirekt till Eras
mus’ lilla skrift »Dårskapens lov», som visar nära släktskap med Kellgrens tal. Tanken 
att »lasterne . . . gifwit lif åt wettenskaperne» finnes även uttryckt i detta arbete, ehuru 
den först under 1700-talet nått full aktualitet. Jfr äv. Schuck, 111. allm. litt. hist.t III, 
s. 172 f. Erasmus är omnämnd i förbigående i Kellgrens tal (s. 161).

3 Works, X, s. 348, talet, s. 160. Kursiv, här.
7— 40155. Samlaren 1940.
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ren än barndomen, och det var då som vi greto vid Carsns och Moderus»; 
(en folksaga). Popes »utile-dulci»-princip — »Et prodesse volnnt et de- 
lectare poetae» — leder hos honom naturligt till påståendet: »if the intent 
of all poetry be to divert and instruct, certainly that kind which diverts 
and instructs the greatest number, is to be preferred». Kellgren, som också 
utgår från tidens fordran: »Poesiens ändamål . . . är at förena det nöj
samma och nyttiga», framhåller sedan liksom Pope, att »om någon be
ständigare smak skulle kunna medgifvas, och hvilcken man borde hålla 
för den bästa, så blifver det utan tvifvel den, som hos de fläste är gemen
sam på den tid och ort der man lefver».1 Den låga poesien blir i motsats 
mot den sublima överallt uppskattad, och då de »visa» författarna enligt 
Pope har »profit or gain» som mål, är det för dem nödvändigt »that their 
productions must be suited to the present taste». Kellgren varnar skalderna 
för den satiriska diktningen, som endast gör sin utövare fattig och för
följd. Han råder dem: »Viljen I hinna till ärans Tempell1 2, så klättren upp 
i Bagrars oskyldiga klöfspår . . . förqwäfwen3 Edra Snillen, blöten upp 
Edra hjertan . . .» och om deras minne skall glömmas »några 100.000 
år», skall det återuppstå, »när Popens och Yoltaires försvinna».

Kär Kellgren vid en ironisk behandling av vitterheten skall finna slå
ende liknelser, söker han dem ofta inom medicinen eller med den besläk
tade ämnesområden. Även annars kommer han gång på gång in härpå 
och enligt Abenius finnas dels personligt-psykologiska, dels tidshistoriska 
orsaker härtill.4 Att också Pope hade känt sig dragen till dessa ämnen, 
kan bero på liknande förutsättningar. Då detta intresse sätter in på vissa 
bestämda punkter, gemensamma för båda, och då Kellgrens uttrycks
sätt därvid så nära ansluter sig till Popes, får man anta att han hos denne, 
medvetet eller ej, anammat uppslag, som lämpade sig för hans egen sa
tiriska begåvning.

I en av de många avvikelser från ämnet, som Kellgren gör i sitt föga 
enhetliga Åbotal, behandlar han själens beroende av kroppens funktio
ner. Denna fråga, som var ett stående diskussionsämne bland upplys
ningsfilosoferna, har Kellgren f. ö. berört vid upprepade tillfällen.5 Ehuru 
han själv bekände sig till den materialistiska läran om själens verksamhet, 
har han kunnat begagna denna lära i skämtsamt syfte. Han påstår, att 
på samma sätt som man botar kroppens sjukdomar, skall man också 
kunna bota själens. Till dessa senare hör t. ex. »Skalde-Febern».6 »Hwar- 
före finner man ej att den, lika som annan slags ursinnighet, bör cureras 
genom laxativer, åderlåtningar m. m.» I anmärkningarna till »Man äger 
ej snille» får skämtet en vidgad omfattning.7 Kellgren hoppas på den tid, 
då man förstår »at bota elak smak, som at bota elak syn, lastbara böjel
ser, som sura upstigningar . . . laxera för confusion, som man laxerar 
för obstruction» etc. Pope hade tidigare använt samma skämt med samma 
utgångspunkt som Kellgren: »that the soul and body mutually operate

1 Ss. 156, 160.
2 I St. P. och Sarnl. skr. »Lyckans Tempel».
3 Så i St. P. och Sami. skr. I avskriften står felskrivet »försäkren».
4 Abenius, s. 87—92.
5 Jfr Ek, s. 132 ff.

. 6 S U P . 1780 14/3.
7 Jfr Lamm, En ungdomssatir af Kellgren i Festskrift till Hugo Geber, Sthlm 1913,. 

s . 200.
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upon each other». Han kom i »memoarerna» in på ämnet genom att låta 
Martinus Scriblerus bl. a. utbildas till läkare ocb specialisera sig på »di- 
seases of the mind». Scriblerus »attempted to find out specificks for all 
the passions; and as otber physicians throw tbeir patients into sweats,; 
yomits purgations, &c., be cast them into love, hatred, bope fear, joy, 
grief &c.» ocb genom operationer av olika kroppsdelar kunde ban inverka 
på motsvarande själsegenskaper.1

Också andra uppslag i Kellgrens tidigare produktion återfinnas i Mar
tinus Scriblerus’ memoarer. Som exempel kunna tagas bans »Tankar 
om Själens Kesidents»* 2, en diskussion som lever kvar ännu i »Dumboms 
lefverne». Kellgren gör i sin artikel en skämtsam uppräkning av filo
sofer från antiken, som var ocb en placerat själen i någon speciell kropps
del »tils ändteligen Cartesius inqwarterat sin stora själ i glandula pinealis». 
Martinus Scriblerus bade liksom artikelförfattaren i Stockholms Posten 
gjort »an enquiry af ter the seat of tbe soul». Han trodde sig finna den i 
den ena kroppsdelen efter den andra, ibland ansåg ban att olika män
niskor bade olika, individuella platser för själens hemvist, men »at lengt-h 
be grew fond of tbe glandula pinealis)) etc.3 Kellgrens artikel är föranledd 
av en berättelse i »1’Esprit de Journaux» ocb bans källor för uppgifterna 
om de olika teorierna i ämnet kunna ha varit många.4 Idéen att mot 
varandra uppställa alla de olika teorierna ocb att driva med hela diskus
sionen kan ban däremot ba fått från Pope-Scriblerus.

Litterära satirer tala ofta ironiskt om vitterbetsprodukters användbar
het som sovmedel, men Kellgren liksom Pope söker därvid ge sitt språk 
en parodierande, medicinskt-vetenskaplig ton. Pope förklarar i ett kapi
tel av »Peri Bathous», att utrymmet hindrar honom från att »treat at 
large of tbe Emollients and tbe Opiats of Poesy, of tbe Cool, and tbe man- 
ner of producing it».5 Kellgren framhåller i sitt Åbotal, att den »låga» 
poesien »har den äran at biträda Medicine ofta i de svåraste sjukdomars 
botande. Den täflar med Rhabarber, Ipecacuanba ocb Opium».6 Det 
skämtsamma uppslaget utför Kellgren ytterligare i uppsatsen »Patrio
tisk blick på Litteraturen», där ban pläderar för, att vittra alster skall 
komma till mera användning inom medicinen ocb att en läkare borde 
»samla ocb classificera de förnämsta specifika af dylika Arbeten». De 
kunde göra tjänst »Såsom kylande» ocb »Som Emeticum». »Förnämligast 
är det dock i sin egenskap af Soporificum» ocb lämpligare än opium. 
Lamm bar med hänvisning till denna uppsats påpekat, att Kellgren vid 
flera tillfällen skämtsamt talat om diktens kylande inverkan.7

Pope riktar sig i sin »poetik» inte blott mot den samtida engelska dikt
konsten i allmänhet, ban vänder sig också som en recensent mot vissa
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] S. 322 ff.
2 St. P. 1779 29/1. Se Lamm, Samlaren 1913, s. 103.
3 S. 330 f. . '
4 Diskussionen beröres bl. a. på ett par ställen av hans medicinska auktoritet Le Camus 

i La Medicine de VEsprit. Uppgiften om Crysippos är överförd från Flemings avhandl. 
(1776!), s. 5. Om den alldeles samtida diskussionen i ämnet se Peterson, s. 225 ff.

5 Cit. efter Popes Works, Edinburgh 1764, IV, s. 144. Något olika i de annars här cit. 
Works.

6 S. 156.
7 Festskrift t. H. Geber, s. 201. »Patriotisk blick» tr. St. P. 1794 3/10, Sami. skr., 

III, s. 229 ff.
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namngivna författare. Hans ironiska stil kan därvid ha tjänat som mönster 
för Kellgrens första verksamhet som kritiker. Att meddela sin kritik i 
form av ett skenbart översvallande beröm är visserligen intet originellt, 
men det är ett mera säreget stildrag att göra detta beröm till ett kortfat
tat och tvärsäkert konstaterande av förträffligheten i något pekoral. 
Detta tillvägagångssätt möter man ofta i de två skaldernas kritisk-sati
riska produktion. Som exempel kan man välja ett parti i Popes skrift, 
där författaren citerar några orediga och löjliga verser ur en dikt och se
dan utropar: »What can be more easy and uneffected than the diction of 
these verses?» Också Kellgren låter ofta just ett citat åtföljas av ett dylikt 
kort, ironiskt lovprisande utrop, t. ex. »Hwad sanning och naturel i denna 
beskrifning» i en recension, där denna form av hudflängning genomgående 
är använd.1

Kellgrens prosastil är i allmänhet logisk, klar och enkel1 2 och när denna 
stil användes för att uttala de mest befängda meningar, blir ironien så 
mycket mera verkningsfull. Samma verkan hade Pope uppnått i sin 
prosa, t. ex. då han i »Peri Bathous» berör hantverkets, bl. a. urtillverk
ningens, utveckling genom specialisering: »to this economy we owe the 
perfection of our modern watches, and doubtless we also might that of 
our modern poetry and rhetoric, were the several parts branched out in 
the like manner». På detta sätt kunde också Kellgren med låtsat allvar 
jämställa hantverk och poesi. Han använder samma nyktert sakliga ton
fall vid behandlingen av en lundensisk begravningsdikt: »Skånska hanskar 
och Skånska Poesier äro begge ganska namnkunnige . . . Skånska vers- 
och handskeskinsberedningen» har »sit hufwudsäte i Malmö; dock til- 
wärkar man skäligen goda handskeskin i Christianstad, äfwen som man 
i Lund går tämmeligen långt i rimkonsten».3

Ett utslag av klarheten och stringensen i den Kellgrenska prosan är 
hans lust att skilja annars samordnade satser i korta fristående meningar, 
som t. o. m. kunna numreras, så att det hela får utseendet av ett proto
koll. I Åbotalet är hans protokollsystem infört i den sista versionen, 
men Kellgren hade även tidigt i brev använt en dylik form av »le style 
coupé».4 Att jag här nämnt detta uttryckssätt, beror på, att det åter
finnes i en nyss citerad recension, där man tycker sig skönja den popeska 
prosans inverkan. Becensenten försöker i slutet av artikeln att identi
fiera den anonyme författaren på följande sätt: »Initial-Bokstäfwerne til 
Auctors namn äro M. H. Se Titelbladet. Auctor är Cap’tain: Stroph 6, 
Item insectsamlare (se noten til 10:de Stroph.) blef i October månad ord
rad til Finland; ibid» och så fortsätter uppräkningen på liknande sätt. 
Som jämförelse citerar jag ett ställe ur »Peri Bathous», där Popes ironi

1 Works, X, s. 364. St. P. 1780 16/8.
2 Abenius, s. 2 f.
3 Pope, s. 395, St. P . 1780 7/11. Artikeln är utan tvivel av Kellgren. Att blanda 

ihop Lund med andra småstäder var typiskt för honom (ett exempel i Bööks Stridsmän 
och sångare, Sthlm 1910, s. 138). Han hade också i andra nummer av tidningen jämställt 
diktalstren med olika »varor», t. ex. »tunna pankakor och Poesier ifrån Lund» (St. P . 
1780 13/1. Försöket att identifiera diktens författare än en upprepning, delvis ordagrann, 
av två Kellgrensrecensioner från detta år, 26/4 och 17/8. Kvickheten i artikeln tyder 
också på Kellgrens författarskap. Alfr. B. Nilsson har utan motivering attribuerat den 
till honom: »Kellgren driver med Bageri, Sydsv. Dagbl. 1932 27/3).

4 Sarnl. skr., III, s. 245, Brev, s. 5.
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når samma verkan med uppräkningar. Han går igenom de olika liknel
serna som en pekoralistisk dikt använt om Gud: »FIKST HE IS A PAIK- 
TER.» »KOW HE IS A CHEMIST.» »NOW HE IS A WRESTLER.» 
Uppräkningen fortsätter länge och varje led åtföljes av ett citatbelägg, 
medan Kellgren nöjde sig med endast en hänvisning till motsvarande 
strof.1

En mera utförlig jämförande stilistisk undersökning av de båda satiri
kernas prosa skulle kanske ge rikare resultat. Då Kellgrens prosastil 
ingående karakteriserats av tidigare forskare, vore ett dylikt arbete 
överflödigt. En noggrann undersökning av Kellgrens Åbotal skulle yt
terligare visa, att de flesta av dess bärande tankar och idéer återfinnas i 
Popes olika verk, men givetvis får man därför inte misstänka ett direkt 
beroende överallt. Att ytterligare ingå på dylika överensstämmelser synes 
mig därför lönlöst.

Ett område, där Popes inflytande på tänkesättet i Europa varit av 
dominerande art, skall dock här beröras. Kär Kellgren först läste »Essay 
on man» med dess teodicélära, har han samtidigt kunnat ta del av den 
motsatta inställning till problemet, som Voltaire tillkännagav, t. ex. i 
Candide, efter jordbävningen i Lissabon. Yoltaires roman har Kellgren 
läst 17741 2 och antagligen Popes verk tidigare, ehuru vi ej, såvitt jag vet, 
ha något vittnesbörd om denna läsning förrän året därpå.3 Lamm har 
visat hur Kellgren på olika sätt tar avstånd från den Pope-Leibnitzska 
optimismen.4 Samma ståndpunkt finner man i Åbotalet, men medan 
skalden annars i sina ungdomsarbeten använder en strängt allvarlig röst, 
när han bekänner sig till den senare upplysningens pessimism, har han här 
uppsluppet skämtat med teodicéläran. »Det är en afgjord sak», säger han, 
»at det onda och odugliga i den moraliska världen . . . vida öfverstiger det 
goda och nyttiga. Men sen det så är hvem vågar väl påstå, at det ej bör så 
vara. Huru ofta har ej lasten varit dygden nödig» etc. Och i den sista 
versionen av talet frågar han med ett ordval som påminner om Candide: 
»Hvem har tillåtit . . . at lasterne finnas i den bästa af alla Verldar?» Det 
är »denna eviga Byggmästaren» och att söka omskapa världen skulle alltså 
vara ett uppror mot Gud. Kellgren låtsas förskräckt rygga tillbaka inför 
tanken på att uppresa sig mot Gud eller försynen, som nyttjar också 
lasten och dårskapen »till ett gemensamt och obekant ändamål».5 Slut
satsen, att satirdiktaren därför är ogudaktig, då han vill förbättra sam
hället, är tydligt ironisk. Om däremot premisserna äro allvarligt eller 
ironiskt menade är svårare att avgöra. Det kanske inte heller har varit 
klart för Kellgren själv, hur mycket eller hur litet av talet som är ironi. 
Pessimismen i det citerade partiet är typisk för den unge Kellgrens filo
sofiska åskådning och bör alltså tolkas efter bokstaven. Läran om det 
fåfänga i människans försök att inverka på den obevekliga försynen 
återges här med ironiska tonfall. Den återfinnes dock i Kellgrens egen

1 St. P. 1780 17/8. Works, X, s. 357.
2 När skalden i ett brev (s. 29) »förbannat händelsernas Sammanhang» och »tänkt 

om Försynen, såsom Candide», fortsätter han dock. endast att tala om den obehagliga 
historien med »pasquillet» (jfr Ek, s. 131, och brevkommentaren, s. 20 f.).

3 Vitt. samf., I, s. 128.
4 Kellgrens »Fåra Villor», Samlaren 1910, s. 81 ff. Jfr äv. Samlaren 1913, s. 103 f.
6 Vitt. samf., s. 151 f. Sami. skr., III, s. 239.
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ungdomsdiktning.1 Hans skämt drabbar alltså överdrifterna i den fata
lism, som han själv följande år närmade sig i »En stadig man».

Kellgrens Åbotal ger ett utmärkt exempel på hans obundna sätt att 
skapa och på det plötsliga och oberäkneliga i hans tankar. Att han plä
derar för meningar, som han senare måst överge, är intet märkvärdigt. 
Men här finner man uttalanden, som stå i strid med åsikter i hans ungefär 
samtida skrifter eller t. o. m. med meningar i samma arbete. I komposi- 
tionshänseende är talet splittrat och den ursprungliga tanken, ätt göra 
ett skenbart angrepp på den personliga satiren, är gång på gång avbruten 
eller bortglömd. »Känna hastigt; och känna djupt»* var utmärkande för 
Kellgrens känsloliv, men också hans tankar och åsikter voro frukter av 
en snabb ingivelse. De gingo inte alltid efter en snörrät linje, som på 
förhand inriktats rakt mot det givna målet. Ofta trängde de under ar
betet fram från skilda håll, lockade av olika associationer, och fordrade 
att genast bli nedskrivna.1 2 3 Kellgren har kastat ned dem på papperet 
nästan som de kommit. Detta kompositionssätt utmärker den heterogena 
dikt, som blev hans genombrott som satiriker, »Mina löjen». I hans prosa 
återfinner man det i recensioner och tal, framför allt i ungdomsarbetet 
»Tal om Satirens skadeliga verckan på alment och enskildt bästa».

1 Jfr Lamm, Samlaren 1910, s. 88 ff. Ek, s. 135.
2 Sami. skr., III, s. 204.
3 Jfr Abenius, s. 1 f.


