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Kellgrens Ljusets Fiender och den samtida 
politiska situationen.

A v  A l f  Kj e l l é n .

. När Ljusets Fiender publicerats i Stockholms Posten 21 dec. 1792, blev 
det ett omtyckt nöje för de politiskt och litterärt intresserade att söka 
klarlägga den realitet, som man trodde sig finna bakom den skenbart 
oskyldiga sagan. Hela dikten uppfattades på många håll som en genom
förd politisk allegori, till vars lösning olika nycklar av mer eller mindre 
sensationellt slag fingo fungera.1 Eedan strax efter tryckningen skymtade 
en sådan förklaring i tidningen Democritus, som låg i livlig fejd med 
författaren. Den anonyme skribenten lät påskina, att Kellgren själv inför 
sina vänner avslöjat diktens personliga hänsyftningar, så att man nu väl 
visste, vad han »menar med den ännu lefvande Himla Vice Presidenten 
i nedan och mannen med sura ögonen och Monopolisten &c. &c., Rikets 
Ädle Män, hvilkas namn jag ej kan ihugkomma utan känslor af vördnad 
och tacksamhet».2 Om Kellgren i sitt personliga umgänge verkligen gett 
hemul åt en sådan närgången tolkning må lämnas därhän. I varje fall 
började han ganska snart att känna sig besvärad av de olika »nycklarna» 
till dikten och författade som en sorts förstucken protest den bekanta 
anmärkningen till Smeden och Bagaren. Här påtalas varje personlig 
tolkning av hans satirer som en utmanande oförskämdhet.3

Av lättförklarliga skäl gav Kellgren i detta sammanhang ej den upp
lysning-, som torde ha varit det mest verksamma korrektivet av den när
gångna tolkningen, nämligen den, att dikten huvudsakligen vore en be
arbetning av Die Feinde der Aufklärung, som publicerats i Wielands 
tidskrift Neuer Deutscher Merkur jan. 1790. När detta sakförhållande 
några år senare påpekades, skedde det i en dansk, hos oss föga läst tid
skrift.4 Det är under sådana omständigheter icke förvånansvärt, att tron 
på att Kellgren själv författat hela dikten som en sorts underfundig 
politisk satir levde kvar i Sverige. Genomförda sensationsbetonade 
»lösningar» återfinnas i så pass sent utkomna arbeten som Schinkel-Berg- 
mans Minnen ur Sveriges nyare historia (3, 1853, s. 277) och den första 
upplagan av Biografiskt lexikon.5

1 Jfr O. Sylwan, Johan Henric Kellgren3 Sthlm 1939, s. 252.
2 »Till Herr Socius N:o 14 St. P.» (osign.), 14.2. 1793. Om Democritus’ allmänna 

polemik mot Kellgren se Samlade skrifter av Johan Henrik Kellgren, utg. av Sv. Ek och 
O. Sylwan, 9, Sthlm 1935, s. 184.

3 Stockholms Posten 1793 nr 286. Tidningens namn förkortas här till St. P.
4 »Literarisk Oplysning» (osign.) i: Svenske blade, Andet stykke, Kbhvn 1799, s. 62.
5 22, Örebro 1855, s. 33 f.
1 —41332. Samlaren 1941.



2 Alf Kjellén

Gustaf Ljunggren var väl den förste litteraturhistoriker, som verkligen 
observerade och fäste avseende vid det danska uppslaget. Utan att ägna 
frågan ett mer ingående studium slog han i huvudsak fast, vad den svenske 
skalden tagit från sin förebild och vad han hämtat ur egen fatabur. Det 
är, som Ljunggren antydde, i synnerhet slutet, vilket utgör Kellgrens mer 
självständiga tillägg.1

Den följande forskningen har knappast kommit utöver Ljunggrens 
resultat. I de olika verken om Kellgren och hans diktning försummar 
man visserligen ej att antyda den tyska förebildens betydelse, på samma 
gång som man i något allmänna ordalag påpekar hans egen insats. Men 
man har ej sökt göra en ordentlig boskillnad mellan lånet från den tyska 
dikten och denna insats från Kellgrens sida.

En rätt ingående granskning av detta förhållande kommer att före
tagas, ty utan en undersökning av denna art är det ju omöjligt att av
göra, vilken politisk verklighetshalt dikten har. Analysen i sin helhet 
kommer att utföras i två etapper. Först skola vi söka visa, vilka intryck 
från den politiska verkligheten som haft betydelse för dess konstnärliga 
kvaliteter i miljöskildring och personteckning. Men framför allt är av
sikten med undersökningen att påvisa, hur Kellgren skrev dikten i ett 
bestämt konfliktläge, i den dragkamp mellan reaktionära1 2 och ytterligt 
radikala krafter, som utkämpades på senhösten 1792 under den Reuter- 
holmska regimen3. Han intog en förmedlande ståndpunkt.

Vi kasta först en blick på miljöteckningen i Kellgrens dikt. I det stora 
hela följer han den tyska förebilden, där miljön knappast har några 
fastare konturer utan är tämligen abstrakt uppfattad, såsom brukar vara 
fallet i 1700-talets generaliserande upplysningsmässiga satirer. Emellertid 
anknyter Kellgren nog en aning närmare till den politiska verkligheten. 
Därom vittnar redan början av de bägge dikterna, där vi få göra bekant
skap med lokaliteten. I Die Feinde der Aufklärung heter det kort och gott:

Kam Lichtfreund in den grossen Club.
Zwar zahlreich fand er die V ersam m lung------------- .

På motsvarande ställe i Ljusets Fiender finnas några nytillkomna re
flexioner, som på ett misstänkt sätt — med tanke på diktens följande 
innehåll — avvisa varje idé om klubbens politiska karaktär:4

En klubb! = = Politisk? Minsta spårr
derom i Manuscriptet fins = ej.

Några rader längre ner få vi vidare veta, att den i mörkret diskuterande 
församlingen håller till i en »källarstuga», en upplysning, som ej heller 
återfinnes i den tyska förebilden.

När Kellgren sökte avfärda den tanken, att klubben skulle ha någon po
litisk innebörd, berodde det tydligen på att denna slutsats låg snubblande

1 Svenska vitterhetens häfder efter Gustaf II I :s  död, 2, Lund 1877, s. 245 ff.
Ordet användes här genomgående för att beteckna strömningar, som K. från sin 

upplysningsmässiga ståndpunkt ansåg vara reaktionära.
3 Som framhållits i ett publicerat brottstycke av denna uppsats, föreligga ej några 

verkliga skäl för en tidigare datering av dikten. Se Några anteckningar om den politiska 
bakgrunden till »Ljusets Fiender» i: Festskrift tillägnad Gunnar Castrén, Hfors 1938. Här 
betecknas denna uppsats N. a.

4 Uttrvckets ironiska karaktär antydes av Sylwan, a. a., s. 252.



Kellgrens Ljusets Fiender och den samtida politiska situationen 3

nära för hans läsare. Det finns väl knappast någon epok i Sveriges nyare 
historia, då ordet »klubb» så associerats med föreställningen om hemlig
hetsfulla politiska intrigspel som under förmyndarregeringens första tid. 
Under påverkan från den franska revolutionen — som gick mot sitt 
jakobinska skede — sköto ju politiska klubbar upp som svampar ur jor
den, i huvudstaden liksom annorstädes, och de höllo naturligtvis till på 
olika källarlokaler. Man kan som exempel taga några stickprov ur Hjelms 
Sqvaller ur politiken, en i detta hänseende mycket givande källa.1 I en 
anteckning från 20 okt. 1792 heter det: »Här skola vara åtskilliga klubbar 
i staden, som kalla sig Jacobiner och mycket missnöje skall visa sig för
Hertigen — ------- » (s. 232). Fram i november och december samma år
tycks det ha gått alltmer livligt till på dessa politiska klubbar. Man hittar 
t. ex. från 10 dec. följande notis: »Om nätterna håller Kyska Ministren 
sin klubb, och den skall hållas hos Justitiarien Segerström. På Bäckens1 2 
samlas en annan klubb och där ha de piskat på Lill[!]jensparre [under
ståthållaren], som varit där för att spionera» (s. 246). Från Stockholms 
krogar finns det andra situationsbilder av politisk art, som ej ha angivet 
samband med klubbväsendet; det framgår i alla fall. T. ex. kunna 
följande rader från 23 no v. anföras: »Man har druckit Frihetens och 
Jämlikhetens skål på London Tavern, och Underståthållaren har låtit 
säga värden, att den skålen ej får drickas. Men den dracks ändå» (s. 241).

Dessa en smula skumraskbetonade yttringar av epokens överhettade 
politiska radikalism belysas flerstädes i tidens memoarer3 liksom i officiella 
dokument, som direkt taga sikte på politiserandet i krogarna. Enligt en 
förordning 11 maj 17924 förbjödos strängeligen alla samkväm på krogar 
efter kl. 10, men kungörelsen fick uppenbart icke tillräcklig effekt, ty 
redan 17 juli måste överståthållarämbetet utfärda nytt påbud »emot 
olofliga nattsamqwäm i Stockholm». Trots förbudet hade dylika ägt rum 
på grund av »straffbar wanart hos några få personer, som trodt sig finna 
nöje att förföra och bedraga den enfaldige och mindre wetande til sådana 
sjelfswåldiga företag, som kunde störa den säkerhet och det lugn, allmän
heten, under lagens skydd, njuta bör» (a. a., s. 290).

Vi återvända från denna allmänna exposé till ett närmare skärskådande 
av miljöbilden i Ljusets Fiender. Som vi sågo, ville Kellgren avvisa varje 
identifiering av klubben i dikten med tidens mystiska politiska samman
slutningar. Men det dröjer icke länge, förrän de agerande i dikten börja 
resonera om saker och ting, vilkas konkreta politiska innebörd är alltför 
påtaglig. Här finnas enskilda anspelningar, som ej ha någon motsvarighet 
i den tyska förebilden. Så t. ex. hävdar en talare, att »öfwerheten blott / 
har rätt, att pröfwa til hwad mått / en Undersåte utan brott / må äta, 
dricka, se och höra». Men framför allt måste man lägga märke till att det 
viktigaste diskussionsämnet, ljuset, erhåller en klar politisk innebörd i 
slutet, som ej har någon motsvarighet i den tyska dikten. Lucifer döljer

1 Handskrift i K. B., Stockholm
2 På Norrtullsgatan. Enligt en artikel av K. F. Werner i S:t Eriks årsbok 1904 (s. 89) 

spelade Bäckens värdshus en politisk roll längre fram under Gustav IV Adolfs regering.
3 Jfr t. ex. R. Fr. Hochschilds Memoarer 3, Sthlm 1909, s. 25 (17.12. 1792) och Hedvig 

Elisabeth Charlottas dagbok 3, Sthlm 1907, s. 537, 544 et passim.
4 Utdrag ur alla ifrån och med år 1791 utkomne Publique Handlingar----------- 15, 1829,

s. 275 f.
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ej på minsta sätt den underfundiga meningen med ljussymbolen, då han 
med anledning av eldsvådan på söder (=  den franska revolutionen?) ger 
några råd om »ljusets wårdlösa handtering»:

Har deremot en klok Regering 
twå goda medel i sin hand:
Spön  — tjenlige att fruktan väcka 
hos den försumliga och fräcka 
och Sprutor — färdige att släcka 
i hast den grufligaste brand.

Genom att ge ljusets hantering en sådan politisk vikt och betydelse har 
författaren halvt om halvt kommit bort från den ursprungliga mer var
dagliga sagan, där ljusets roll i en källarlokal utgör ämnet. Ljuset blir 
nu en regeringssak, och dess politiska innebörd står härmed klar för läsaren.

En blick på de uppträdande personerna bekräftar också på en viktig 
punkt tillställningens politiska karaktär. Där finnes en »Kunskapsälskande 
Person ifrån den Kungliga Policen» i en mycket konkret fattad situation, 
medan den tyska förebilden helt abstrakt talar om »ein Schleicher». Som 
jag i min tidigare uppsats framhållit (s. 133), omtalas i tidens memoarer 
flera dylika spionepisoder från hösten 1792. Det finnes f. ö. anledning 
misstänka, att den beryktade underståthållaren Liljensparre i någon mån 
varit i Kellgrens tankar, då figuren skapades. Kellgren kände naturligtvis 
väl till att Liljensparre vid ett bekant tillfälle varit på en politisk 
klubb för att spionera men avslöjats. Man erinras om Ljusets Fiender, 
där spionen skamflat kryper bakom spisen, då ljuset föres in, men under 
manövern blir upptäckt.

I detta sammanhang kan det också vara lämpligt att undersöka, huru 
statisterna i källarscenen, »publiken», reagera inför meningsutbytet på 
klubben. I den tyska dikten få vi ingenting veta om dess hållning, medan 
ett studium av Kellgrens verk ger ett ganska rikt resultat. Vad som 
genast frapperar, är församlingens uppenbara frisinne och dess spontana, 
ohejdade sätt att uttrycka sina känslor. Lägg exempelvis märke till 
Kellgrens framställning av publikens hållning inför Pastor Fåns reaktio
nära utläggningar (vilka i huvudsak återfinnas i den tyska dikten):

Här brast Församlingen i skratt:
Och Pastorn, fattande sin hatt, 
swor pest och död mot sina Bröder.

Dessa ironiska skrattsalvor äro lika betecknande som de bifallsrop, som 
strax därefter möta Lucifer efter hans tal:

Han slöt — Et almänt bravo-skri! 
et almänt klappande i händren!
Excipe Fån & Compagnie.

Man pressar väl ej överhövan analysen, om man tycker sig skönja en 
reflex av tidens stämningsvärld, där massans känsloyttringar blevo en 
alltmer betydelsefull faktor. Detta gäller om det skådespel, som upprul
lades på avstånd, i Frankrike, men man finner paralleller på mycket 
närmare håll, från Kellgrens egen erfarenhetssfär. Tänk bara på massans 
stormiga rojalistiska demonstrationer under Gustav III:s sista år! Fler
städes i sina brev berör Kellgren dessa uppträden, t. ex. i följande passage



angående mottagandet av några fångna Anjala-män 1790: »Slöddret 
tvingade halta Hebben vid Processionen att hurra med sig och kasta upp 
sin Hatt» (8. skr. 6 s. 268). Ivern att ge luft åt sina känslor — då så 
kunde ske relativt riskfritt — ökades kanske ännu mer under 1792 års 
senare halvår, något som väl hänger samman med den allmänna lusten 
att efterlikna det företagsamma franska folket. Särskilt brukade det gå 
livligt till på teatrarna. Det framgår exempelvis av ett brev från överpost
direktören U. G. Franc (10.12.1792), vilket här har ett speciellt intresse. 
Han talar om de våldsamma handklappningarna vid alla ställen i Gustaf 
Wasa, »där frågan är om tyranniet och dess utrotande och om frihetens 
återgifvande! Detta Jacobinernas härskri lärer förmodligen återskalla 
från de här florerande clubbar---------- .»l Kellgren var väl knappast okäns
lig för massans demonstrativa bifallsyttringar över hans eget verk och 
dess frihetspatos. Det är ungefär samma jubel, varmed källarkunderna 
hälsa Lucidor, då han gett uttryck åt sina liberala åsikter:

Han slöt — Et almänt bravo-skri! 
et almänt klappande i händren!

Vilken erfarenhet hade Kellgren själv av politiserandet på källarloka
lerna1? Tyvärr veta vi ej, om han deltagit i klubblivet under den reuter- 
holmska regimens första tid, något som möjligen gäller om Kils von 
Eosenstein, som stod honom nära (jfr Hjelm, a. a., s. 230; 8 okt. 1792). 
Men det finnes en bekant notis i C. G. Kordins dagbok (1 2/io 1790), som på 
ett intressant sätt belyser, hur pass hemvant Kellgren under Gustav IILs 
sista år rörde sig bland debattörerna på Stockholms krogar:
»I går eller förgår var Kongl. Secreteraren Kellgren på Källaren Dufvan: råkade 
där at avancera någre missnöjde Politiske utlåtelser, i närvaro af mycket folk, 
ibland dem Capitaine Carl Leonh. Stålhamar, som straxt tog til orda och före- 
stälde Kellgren uti hårda expressioner hans begärlighet at frondera och hans in- 
grate upförande emot Konungen, som giordt honom så mycket god t.»2

Erfarenheter av denna art gjorde det möjligt för Kellgren att ge liv och 
färg åt sin politiskt betonade källarinteriör. Den är verkligen åskådligt 
uppfattad i jämförelse med motsvarande sceneri i den tyska dikten. Hit 
höra några observationer beträffande inredningen — de saknas i den tyska 
upplagan — men ännu mer framställningen av personerna. Vi ha redan 
antytt, hur skalden får fram skiftningarna i de »passiva» klubbmedlemmar
nas reaktion inför de olika talen: förargelse vid osympatiska anföranden, 
intresserat lyssnande och bifall vid Lucidors tal. Men scenens dramatiska 
karaktär har också förstärkts genom att de agerandes inlägg framställas i 
oratio recta, något som i mindre grad brukats i den tyska texten. Man 
kan taga som exempel följande rader i förebilden:

Ein Schwachkopf hielt es gar fiir Siinde, 
die weisere Katur zu meistern.
Willt ihr die Sonne tadeln, dass sie 
von unserm Horizonte wich?

Kellgrens Ljusets Fiender och den samtida politiska situationen 5

1 Brevet cit. i C. Fr. Ridderstad, Gömdt är icke glömdt 7. 1849, s. 50. För ytterligare 
belägg se N. a., a. a., s. 129.

2 Historiska handlingar 6, Sthlm 1868, s. 102.
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O blygd och hån! — skrek Pastor F ån  —  
så gr of t att gäckas med Försynen!
Tänk att det djärfwa stoftets Son 
wil midt i Natten nyttja Synen!

I samband härmed kan man påpeka den stora roll, som rörelsemomentet 
har hos Kellgren. I den tyska dikten få vi endast i ringa grad veta, huru 
»ljusets fiender» i yttre måtto reagera inför belysningen. Annorlunda hos 
Kellgren. En sömnsjuk man spritter högt från stolen, om mannen med 
»de schene rariteten» och ficktjuven få vi veta, att de smyga sig ut genom 
dörren, allt detaljer som saknas i förebilden. Ännu roligare gjord är fram
ställningen av polisspionen, som hastigt slinker bakom spisen. Det är 
en klar komediscen, medan den tyske författaren nöjer sig med ett kort 
konstaterande: »Das Licht verhinderte den Horcher.» Icke mindre ex
pressivt är Pastor Fåns uppträdande, då han hastigt fattar tag i sin hatt 
och störtar på dörren, missnöjd med publikens hållning.

I högre grad än i Kellgrens tidigare satirer spåras här ett intresse för 
realistiska detaljer. Detta har helt säkert stimulerats genom Bellmans 
teknik, där vi ofta — icke minst i kroginteriörerna — finna samma grepp: 
rörelsernas spel hos en rad gestalter under en viss situation. Med någon 
tillspetsning skulle man kunna påstå, att ljuset i Kellgrens dikt har unge
fär samma funktion som Fader Bergs fiol i Fredmans Epistel nr 9, vilken 
kommer Jungfru Lona, Jergen Puckel, Lotta och de andra att på ett liv
fullt sätt figurera i olika karakteristiska attityder. Kellgren, som vid 90- 
talets början fått verkligt intresse för Bellmans diktning, har utan tvivel 
inhämtat vissa realistiska lärdomar hos denne mästare. Det synes vara 
icke minst härigenom han kunnat ge sin politiska interiör en så livfull 
prägel, som bryter av mot förebildens abstrakta stil.

I de kommentarer, som alltsedan 1790-talet ägnats innebörden av Lju
sets Fiender, har författarens ställning till den nya regimen spelat stor 
roll. Man har icke blott velat se flera av epokens framträdande ge
stalter bakom diktens brokiga persongalleri utan ock sökt urskilja en 
bestämd uppfattning av den samtida politiska situationen.

I detta sammanhang finnes det icke någon anledning att skärskåda den 
åsikt, som framställts av Kellgrens vederdeloman C. F. Nordenskiöld1, 
nämligen att Kellgren i dikten velat håna entusiasterna för den tryck
frihet, som genomfördes 11 juli 1792 och som inskränktes 21 dec. samma 
år. Denna hypotes är absurd, om den också, som vi skola se, har sitt 
intresse som en reflex av den idékamp, vilken ligger bakom diktens till
komst. Den blev också ganska snart bemött genom en kort men vägande 
protest från skaldens förste levnadstecknare Stenhammar1 2, som klart 
hävdade upplysningsandan i Ljusets Fiender.

Nordenskiölds hypotes har icke heller spökat hos senare forskare, utan 
dessa ha vanligen samlat sig kring den motsatta uppfattningen, att dikten

Jämför härmed Ljusets Fiender:

1 Se Allgemeiner Litterarischer Anzeiger 1796, nr 31. Om författ. av upps. se spec. 
W. Lagus, Skalden Johan Henrik Kellgrens finska lefnadsminnen, Hfors i 884, s. 258.

2 Kellgrens Minde for svaret (Svenske Blade, Förste Bincl, Kbhvn 1799, s. 18 f.)



vore ett uttryck för Kellgrens irritation över att den nyvunna tryckfri
heten hotades. Gärna har man fört Reuterholm in i detta sammanhang, 
förmenande att den »reaktionäre» statsmannen i hög grad utgjort före
målet för skaldens missnöje.

Så riktig denna allmänna uppfattning om Kellgrens antireaktionära 
hållning synes vara, har man dock säkerligen begått ett misstag, då man 
utan vidare betraktat Reuterholm som en av Kellgren hatad baksträvare. 
I själva verket tycks han ha haft en mer positiv betydelse för Kellgrens 
politiska idévärld, som den framträder i Ljusets Fiender. Då detta spe
cialproblem är av rätt stor vikt för diktens tolkning, är det nödvändigt 
att underkasta det en relativt ingående granskning, innan frågan om 
Kellgrens hållning till de verkliga reaktionärerna tages upp. Jag börjar 
med en rekapitulation av de meningar om Reuterholms betydelse för 
dikten, vilka framställts.

Reuterholm återfinnes visserligen icke i den äldsta kända »nyckeln» 
till dikten, i Schinkel-Bergmans verk, men däremot i Biografiskt lexikon, 
där Wieselgren framför den meningen, att svärmaren i dikten »tvifvelsutan» 
vore Reuterholm själv Trots den tvärsäkra tonen tycks det dock finnas 
en smula tvivel på botten, ty Wieselgren erinrar i förbigående om att 
Reuterholm dock själv skrivit »ett vitterhetsstycke, kalladt Tryckfrihets
förordning». När Ljunggren några årtionden senare författade sin litte
raturhistoria, lät han Wieselgrens porträtt-teori falla utan att därför 
släppa den åsikten, att Reuterholm skulle ha spelat en irriterande roll 
för skalden vid utformningen av Ljusets Fiender. Kellgrens dikt, vilken 
av »en egen tillfällighet» publicerades samma dag, som Reuterholms kun
görelse om inskränkning av tryckfriheten kom ut, kunde betraktas »som 
ett oafsigtligt svar på den Kgl. förordningen» (a. a., 2 s. 244).

Den finländske Kellgrensforskaren Lagus har icke underlåtit att taga del 
av vissa fördelaktiga yttranden, som Kellgren fällt om Reuterholms re
former, men inte heller han vill alldeles släppa teorien om skaldens reak
tion mot den mäktige mannen. Han känner sig ganska osäker, som fram
går av följande lilla citat med sina frågetecken:
»Var Kellgren, af ett eller annat skäl, icke rigtigt nöjd med stilprofvet (tryckfri
hetsförordningen 11 juli) hvilket i sjelfva verket lemnar rum för flera befogade
anmärkningar? eller gaf han i sitt nya p o em ------------ endast uttryck åt andras
ovilja? eller hör \sagan’ möjligen redan till föregående år?» {a. a., s. 195).
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I Warburgs framställning1 möta vi en mer otvetydig variant av hypotesen 
om Reuterholm. Kellgren måste finna, heter det, att det nya systemets 
män icke voro bevågna förföljaren av ordenssvärmerierna. Ett svar 
från Kellgrens sida kunde man måhända finna i en strof i Ljusets Fiender, 
där »Reuterholms storståtliga svärmaretyp» synes »skymta fram ur skym
ningen». I Schucks omarbetning av verket undvikes däremot varje ställ
ningstagande till detta problem, något som också gäller om Sylwans 
monografi.

Som utgångspunkt för en diskussion om denna fråga kan man fästa 
uppmärksamheten vid den strof, som handlar om Svärmaren och som

Schuck & Warburg, Illustrerad svenslc litteraturhistoria 2, Sthlm 1911—12, s. 337.



8 Alf Kjellén

enligt flera uttolkare skulle avse Reuterholm. Man konstaterar genast, 
att Kellgren på ett ganska osjälvständigt sätt följer den tyska förebilden. 
Det framgår klart av följande parallellcitat:

»Mig — hörs en Swärmare dernäst —  
mig Skym ningen  behagar mäst.
0  sälla Skymning, Nöjets dager! 
o, Dunkelhet, så ljuf och mild!
När du förskönar hwarje bild, 
hwad gör det mig att du bedrager?
1 dig min yra fantasi, 
utur Förnuftets tyglar fri,
alt i et lyckligt Chaos blandar. 
Igenom dig blir skuggan kropp; 
Igenom dig fylls jorden opp 
af Gudar, Wålnader och Andar.
Nyss fick jag här en Skugga fatt 
ur Swedenborgska Andewerlden; 
men Ljuset kom — Fördömda spratt! 
Dess strålar i en blink förtärd’en.»

»Mir, sprach ein susser junger Schwärmer 
mir scheint im Dunkeln alles schöner: 
Beym halben Licht der Dämmerung 
verschönert meine Phantasie 
was man zu wahr im Hellen sieht; 
der Fehler selbst scheint da noch schön, 
wahr oder nicht, das gilt mir gleich. 
Weit schöner ist die Féenwelt 
im Dunkeln, als die wirkliche.
Wer sieht bey hellerm Lichte Geister 
und, ach, was kann man bessres sehn! 
Jetzt eben, diinkt mich, sah’ ich einen, 
wie Schwedenborg [!] je einen sah. 
Kaum kam das Licht, weg war mein Geist, 
Mein lieber Geist! — Ver damm tes Licht.»

Det är alltså uteslutet, att Kellgren satt in denna strof för att direkt 
drabba Reuterholm och hans mysticism. Han tog upp passagen ur den 
tyske författarens dikt, liksom han överhuvud taget begagnat dennes 
uppslag på ganska sorgfälligt sätt.

Det återstår naturligtvis den möjligheten, att den svenske skalden i 
själva översättningen på ett eller annat sätt diktat in en kritik mot stats
mannen. Denna hypotes skulle kunna anses vara acceptabel med tanke 
på den gamla spänningen mellan Pro sensu communi och hertig Karls 
krets, där Reuterholm som bekant spelat en stor roll.1 Men om man när
mare granskar strofen om Svärmaren, kan man ej undgå den reflexionen, 
att densamma icke särdeles väl ägnar sig för kritik av en sådan fullblods- 
mystiker som Reuterholm.1 2 Den svärmare, som framträder i den tyska 
förebilden, synes nämligen vara icke så litet av skeptiker; han tror knappast 
på andeuppenbarelserna, men han älskar den hemlighetsfulla halvskym
ningen med dess drömgestalter, därför att fantasien härigenom kommer 
i verksamhet och förskönar allt. Det är denna svärmartyp, som Kellgren 
övertagit, litet löjlig i sin jakt efter den swedenborgska skuggvärlden men 
samtidigt en smula reserverad inför de skenbilder, som manas fram. 
Denna skepsis har onekligen ytterligare skärpts hos Kellgren, bl. a. i dessa 
rader om »dunkelheten»:

När du förskönar hwarje bild 
hwad gör det mig at du bedrager?

Kellgrens Svärmare överensstämmer således icke alldeles med de char
lataner, som föras fram i Man äger ej snille för det man är galen, och som

1 Se om denna allmänna motsättning M. Lamm, Upplysningens romantik 2, Sthlm 
1920, s. 87.

2 Jfr t. ex. O. P. Sturzen-Becker, Reuterholm, Sthlm-Kbhvn 1864, s. 83. Här talas 
om Reuterholms »gränslösa godtrogenhet och naturliga fallenhet för att bli mystifierad



lia glömt det cartesianska budordet: »At blott i Twiflets spår till san- 
ningarne wandra!»1

Kanske vittnar denna omarbetning i någon mån om en viss spänning 
hos författaren själv, rationalist men samtidigt fantasidyrkare. Att Kell
gren icke känt sig alldeles främmande inför den mentalitet, som Svär
maren lägger i dagen, det framgår f. ö. av sambandet mellan ifrågavarande 
strof och några andra dikter, som blotta nerven i hans illusionsälskande, 
en smula realitet sfientliga temperament. Man erinrar sig bl. a. slutet av 
Våra Villor, en dikt, vilken med rätta framställts som grundläggande för 
skaldens senare förromantiska skaldeskap1 2:

Fly då, du grymma sannings dager,
Som våra glada drömmar stör!
Stor sak, om villan oss bedrager3,
Blott hon vår lefnad lycklig gör?

Till denna strof finnes ju en frappant motsvarighet i Ljusets Fiender, i 
de citerade raderna om dunklet, som förskönar varje bild — vad gör det 
då att det bedrager'? Den för Kellgren mycket karakteristiska bland
ningen av ytterligt gående skepsis och intensiv fantasikult får i bägge 
fallen sin belysning. Denna dualism mellan förståndets och fantasiens 
krav, mellan den riktiga insikten och poesien framträder också i några 
Strödde reflexioner, som synas ha tillkommit under Kellgrens sista lev
nadsår, då de ej trycktes i Stockholms Posten:

»I samma mon som synen starkes, försvagas inbillningen. — Detta är orsaken, 
hvarföre Vitterheten och de Vackre Konsterne dagligen af t a g a -------------Okun
nigheten, som Mörkret, förstorar alla föremål. Hinner menniskan en gång att i 
alt se det sanna; så uphör digten, så stadnar förundran, så försvagas passionerne 
och alt är blott hvad det måste vara.»4
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Det veka svärmeriet för halvskymningen, som framträder hos Svär
maren, kunde också vinna genklang hos den förromantiske Kellgren. Det 
ser man exempelvis av de utsökta rader i poemet till Grefve Oxenstierna, 
vilka återge en sådan kvällsstämning:

När Aftonstrålen, gles och mild, 
oss lundens ljufva svalka bjuder,
Polymnias röst från Scenen ljuder 
Naturen glöms — vi se dess bild.5

Man erinrar sig några verser i Ljusets Fiender, som parafrasera den 
tyska förebilden:

O sälla Skymning, Nöjets dager, 
O Dunkelhet, så ljuf och mild!

1 St. P . 4.10. 1787.
2 Tryckt i Vitter hetsnöj en, Sthlm 1781. Jfr M. Lamm, »Fåra villor» (i Samlaren 1910).
3 Kursiv: av mig.
4 S. skr. 3, Sthlm 1796, s. 224.
5 Dikten lästes upp i Svenska Akademien 27 maj 1786. Se Svenska Akademiens dagbok 

1786—1789, utg. av H. Schiick, Sthlm 1916, s. 31.
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Låt oss alltså slå fast, att det borde vara svårt att med Warburg åter
finna Reuterholms drag i det porträtt, som Kellgren skisserat i nära an
slutning till sin förebild. Det är sammansatt av många element, av vilka 
några ej voro Kellgren helt främmande. En annan reflexion tränger sig 
också på i detta sammanhang. Som jag nedan återkommer till, arbetade 
skalden icke i någon högre grad efter levande modell i Ljusets Fiender, 
hans intresse var mindre psykologiskt än politiskt och kulturellt.

Med vad som här säges bestrides naturligtvis ej möjligheten av att 
Kellgren i den citerade strofen i någon mån tänkt på hela den svärmiska 
rörelse, som Reuterholm representerade. Men Kellgrens hållning är alltför 
komplicerad, för att strofen skall kunna betraktas som renodlat satirisk.

Emellertid har man även gått fram på en annan linje, då man i dikten 
velat finna en förstucken kritik av den reuterholmska regimen. Det är 
ett politiskt motsatsförhållande, som här varit i tankarna: motsättningen 
mellan frihetsvännen Kellgren och »reaktionären» Reuterholm. För att 
klarlägga denna fråga är man hänvisad till den moderna Reuterholms- 
litteraturen, särskilt de forskningar, som bedrivits av M. Nylund.1 Som 
han visat i sin avhandling, var den tryckfrihetsförordning, som Reuter
holm utfärdade i juli 1792, ej någon bluff utan uttryck för ett frisinnat 
patos. Han förefaller »nästan sympatisk med sin rent ideella läggning, 
svärmande för frihet och rättvisa», heter det med någon överdrift (a. a.,
s. 19). Den reaktion, som man förmärker från hösten 1792, växte fram 
huvudsakligen mot hans vilja. Det är av vikt för den följande undersök
ningen att poängtera en sådan gränslinje mellan honom och tvättäkta 
reaktionärer i stil med Liljensparre, vilken sökte framdriva censur och
t. o. m. beskyllde Reuterholm för »jakobinism».1 2 En annan sak är, att 
Reuterholm mot slutet av året (ung. i dec.) började glida över till reak
tionen och själv tycks ha tagit det egentliga initiativet3 till den inskränk
ning av tryckfriheten, som de konservativa ofta påyrkat.

Kellgren måste ha uppskattat det frisinnade program, som Reuterholm 
till en början sökte följa. Tryckfrihetsförordningen, vilken denne för
fattat själv, var inspirerad av den franska revolutionens idéer, som Kell
gren hade rätt starka sympatier för. Reuterholm hade härifrån fått im
pulser till sina naturrättsliga och humanitära deklamationer: »Friheten i
tankar och tryck är en af et fritt folks dyrbaraste tiihörigheter----------- .»
Genom förordningen skulle beredas »oskuldens och den förtrycktes klagan 
en lätthet att komma i dagen».4 Hela raden av liberalt sinnade diktare och 
publicister visade en viss entusiasm för detta program, som nog också hade 
det taktiska syftet att få press och litteratur till pålitliga bundsförvanter.5 
Thorild och Lidner strängade sina lyror, och en mängd nya radikala tid
ningar sågo dagen, vilka i synnerligen svassande ordalag ägnade regenten 
sin hyllning.6 Till den beundrande skaran under den nymornade »li

1 G. A . Reuterholm under förmyndartiden 1792—96, Upps. 1917.
2 Jfr Nylund, a. a., s. 36.
3 Jfr Nylund, a. a., s. 41.
4 Se Utdrag etc., XV, s. 283 f.
5 Denna synpunkt antydes av den mot Reuterholm kritiske J. A. Ehrenström (Efter- 

temnade historiska anteckningar, utg. av S. J . Boéthius 1, Upsala 1882, s. 427).
6 Jfr härom Ljunggren, a. a. 2, s. 3—20, St. Arvidson, Thorild och den franska revolu- 

lionen, Hudiksv. 1938, s. 213 f. och N. Afzelius, Konventvisor och andra politiska dikter
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beralismens» klang- och jubeltid sällade sig även Kellgren. Bevis härpå 
äga vi i en del artiklar i Stockholms Posten, vilkas uppriktighet vi ej 
ha anledning att betvivla. De äro ingalunda okända för forskningen, men 
de ha ej sammanställts för att belysa Kellgrens gynnsamma inställning 
till regimen och förklara Ljusets Fiender.

Liksom för att markera systemskiftet publicerade Kellgren i Stock
holms Posten Philosophen på Landsvägen eller Fria tankar-----------sedan
den 11 juli 1792 under en Resa åt Södra Swerige (St. P. 18/9 1792 ff.). Det 
var den nya tryckfrihetsförordningen, som hyllades indirekt i de ganska 
frispråkiga reflexionerna.1 Samma tillfredsställelse kan man också läsa 
ut ur en recension, som han enligt Eks bevisning2 skrev 24 sept. över 
Baggesens dikt Kallundborgs Chrönika eller Censurens upphof; den hade 
just översatts från danskan av vännen Per Bergström. Kellgren framhöll i 
varmt rekommenderande ton, att dikten kunde läsas med nöje, då vi »i 
en wälsignad stund blifwit frälste utur et Skriftwång, hundra gånger 
wärre än den strängaste Censur». Yttrandet är av särskild vikt på grund 
av det intresse, som Kellgren här lägger i dagen för den kvicka Baggesen- 
dikten med dess starka betonande av tryckfrihetens betydelse för kultur
livets blomstring. Men icke mindre symtomatiska äro lovorden över den 
reuterholmska regimen, som med sitt dekret skulle ha stimulerat hela 
odlingen, vilken enligt Kellgrens mening måste förkvävas under sträng 
censur.

Ännu mer påtaglig är adressen till regeringen i den recension, som 
Kellgren skrev om en avhandling av C. F. Nordenskiöld över människans 
rättigheter.3 Yi skola strax återkomma till denna viktiga recension, men 
i detta sammanhang kan det vara nog med att framhålla, hur Kellgren 
i något triumferande ton vänder sig mot »lögnens, tomhetens och bräl- 
domens predikanter», som blivit tillbakaträngda genom den nya tryck
friheten. Han ger följande klarläggande motivering:
»Men om ljuset är onyttigt ställdt under ena Skiäppo, och de Sanningar, som
kunna lära oss wägen til sä llheten ------------ äro döde för Samhället, så länge de
med sin lefwande kraft ej werka på öfvertygelsen hos pluraliteten af Medbor
gare -------------huru flödande bör då icke wår tacksamhet wara emot Den, som
med uplifwande af Tryckfriheten lemnat oss öppet fält at undersöka, granska och 
utreda de ämnen som böra begripas, kännas och med öfwertygelse antagas af 
hwar och en som eljest skal kunna wara och känna wärdet af att wara en rätt
skaffens samhällsman.»

Det kan vara nog med dessa uttryck för Kellgrens stora tillfredsstäl
lelse, vilka f. ö. kunde kompletteras med andra citat. Med dessa fakta för

från åren 1792—1793 (Samlaren 1923). Flera mindre kända poeter hyllade tryckfriheten, 
bl. a. två anonyma skribenter i Stockholms Posten (21 och 24 juli 1792). Några rader i 
den senares dikt kunna citeras, då utnyttjandet av ljussymbolen något erinrar om Ljusets 
Fiender:

Et warde ljus, et frihetsbud 
Från Hjelten mörkrets wälde dödat;
Likt det, som med wälgärning flödat 
Bland Chaos Töknar ifrån Gud.

•Citeras i Alma Söderhielm, Sverige och den franska revolutionen 2, Hfors 1924, s. 122.
1 Jfr Sylwan, a. a ., s. 337.
2 Samlaren 1908, s. 181.
3 St. P. 20 nov. 1792 o. f. Jfr Lagus, a. a., s. 239.
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ögonen synes det tvivelaktigt, om Kellgren i Ljusets Fiender skulle ka 
givit uttryck åt någon verklig kritik av Keuterholms tryckfrihetsför
ordning. Det finns ej några dokument, som peka i denna riktning.

Emellertid kunde man måhända draga ytterligare slutsatser med ut
gångspunkt från det material, som här förts fram. Det förefaller icke allt
för djärvt att vilja finna ett sammanhang mellan Kellgrens entusiasm 
för den nyvunna tryckfriheten och Ljusets Fiender. Förmodligen ut
övade den tyska dikten en stark dragningskraft på honom, just därför 
att han här fann ett lättfattligt symboliskt uttryck för sin egen politiska 
inställning. Den dramatiska poängen i Die Feinde der Aufklärung utgör 
ju ljusets seger över mörkrets vänner. Författaren utmålar sarkastiskt 
deras missnöje, då den dunkla klubblokalen blir upplyst. Kellgren fann 
här ett utmärkt stoff att göra någonting av, därför att han kunde ge luft 
icke bara åt sin allmänna upplysningsentusiasm utan också åt sin glädje 
över tryckfrihetens införande, vilket i hans ögon var liktydigt med en 
seger för upplysningen. Vi ha redan dragit fram ett annat aktuellt 
exempel på att »ljuset» för den poetiska fantasien blev en symbol för den 
nyvunna tryckfriheten (s. 10, n. 6).

Så vittnar Ljusets Fiender på sitt sätt snarare om sympati för än anti
pati mot Keuterholms regim. Man kan gott acceptera orden om »väl
villig neutralitet», varmed Kellgrens allmänna inställning till regimen 
helt nyligen karakteriserats.1 Att skalden själv ej kände sig stå i någon 
egentlig motsatsställning till regeringen, det framgår av hans beredvillig
het atfc erkänna sig som författare till dikten. Tillfrågad därom av 
Leopold svarade han jakande »i följd af den djupt inrotade Auctorliga 
egenkärleken».1 2 Man har icke framlagt några övertygande bevis för teorien 
om att Kellgren för Keuterholms skull icke vågade medgiva författarskapet 
till Ljusets Fiender.3 Också detta stöd för den gamla traditionen torde 
kunna raseras.

Enligt den uppfattning, som här hävdats, var Kellgren, då han skrev 
dikten, påverkad' av sin tillfredsställelse med den nya tryckfriheten. 
Men härmed ha vi blott nått fram ett steg i vår analys. Nästa uppgift 
måste bli att undersöka den oppositionsanda, som präglar hela dikten 
alltifrån titeln. Temat var redan upplagt av den tyske diktaren i hans 
kampanj mot upplysningens dunkla fiender, allehanda reaktionära kraf
ter. Men man frågar sig, vilken resonans detta ämne hade just nu för 
Kellgren och huru han utvecklat vidare de tyska uppslagen. Dessa pro
blem skola nu sysselsätta oss, varvid vi först taga upp spörsmålet om skal
dens allmänna inställning till reaktionen på hösten 1792, varefter vi över
gå till en diskussion av några särskilda personer och företeelser, som Kell
gren måhända haft i tankarna.

Som redan framhållits, betraktades den nyvunna tryckfriheten med 
stort missnöje av ett antal politiker, som skulle kunna kallas reaktionära. 
De flesta av det gamla systemets vänner voro emot tryckfriheten, skri
ver L. v. Engeström4, och uppräknar härvid Kuuth, Zibet, Låstbom och

1 S. skr. 9, s. 190.
2 Brev 18.2. 1793. S. skr.} 6, s. 326.
3 Jfr O. P. Sturzen-Becker, a. a., s. 207.
4 Minnen och anteckningar 1, Sthlm 1876, s. 195.



Ahlman. Man kan exemplifiera detta nttalande med talrika samtida 
dokument. Så skriver den bekante prosten C. G. Kordin i sin dagbok 
14 juli 1792 om tryckfrihetsförordningen, att den vore en »stor nyhet, 
men fahrlig för sinnenas orolighet».1 Keuterholms anhängare K. Hi- 
singer ger i en rapport en liknande tidsmålning: efter den nya förord
ningen vore de ivriga rojalisterna antingen »stumma och rädde eller spå 
alt ondt af nya uptåg».1 2

Yi ha här den politiska bakgrunden till några märkliga uttalanden av 
Kellgren från hösten 1792, vilka i sin tur synas peka fram mot Ljusets 
Fiender. Som redan antytts, tog Kellgren Keuterholms parti mot de 
tryckfrihet sfientliga reaktionärerna. Yi måste återigen hänvisa till re
censionen av Nordenskiölds avhandling. I denna anmälan heter det om 
tryckfrihetens fiender, kanske icke minst med tanke på Kordin, som nyss 
förvisats till Norrland:
»Hwar äro de nu desse swärmande Spöken, hwilkas anletsdrag woro tjocke som
nattens d im m or------------ hwilkas röst ryslig som Ufwens lömska läten, då han
skyndar samla rofwet innan dagens stråle hinner sätta gränts för hans gripande 
klor? — De hafwa flytt Nordanfjälls — --------.» (20.11. 1792.)

Yi få efter denna målande ingress veta, varför de flytt: det är för den 
vaknande sanningen, eller — för att begagna ett annat uttryck i recen
sionen — sanningens »ljus, du stråle af Gudomlighet», som jagat bort 
dem.

Det är uppenbart, att Kellgren här redan kommer mycket nära sagan 
om ljuset som ställer till uppståndelse bland mörkrets vänner; recensio
nens »swärmande Spöken» erinra ju också om figurerna i diktens dunkla 
källarscen. Nu måste man komma ihåg, att nästan allt detta fanns i den 
tyska förebilden. Men drogs Kellgren icke till den, därför att han 
fann ett lättfattligt poetiskt uttryck för sin politiska erfarenhet och känslo
stämning1? Han broderade f. ö. ut motivet, bl. a. genom att låta flera av 
mörkrets vänner störta på porten, då ljuset blir för outhärdligt. Detta 
är en dramatisk tillspetsning i recensionens stil.

I detta sammanhang kan det vara lämpligt att taga fasta på ut
målandet av den revolutionsskräck, som griper de reaktionära i Ljusets 
Fiender och här framställes i skildringen av eldsvådans inverkan på sin
nena. Yi komma längre fram till en närmare analys av själva eldsvåde- 
revolutionsmotivet. Här fästa vi oss bara vid den motsvarighet till 
diktens psykologiska situation, som fanns i verkligheten. De reaktionära 
fruktade allvarligt på hösten 1792, att den genom tryckfriheten lössläppta 
radikala tidningspropagandan skulle medföra revolution. Detta var bak
grunden till de allvarliga ansträngningar, som gjordes av Kuuth, Liljen- 
sparre och andra, för att få slut på tryckfriheten.3

Denna speciella fråga om tryckfrihet och revolution kunde naturligtvis 
ses ur en vidare synvinkel som ett problem om upplysningens vara eller
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1 Historiska handlingar 6, 1868, s. 287.
2 30.7. 1792 till Calonius. Se Sv. Litt. Sällsk. i Finl., Förh. o. upps. 2, Hfors 1887, 

s. 233. — Ett brev från Nordin till brodern K. J. af Nordin 8 april 1792 (R. A.) visar, 
huru han med tillhjälp av politiska agitationsdikter, som utprånglades, sökte hålla en 
gustaviansk stämning vid makt. H. Liljensparre klagade i ett brev till Reuterholm 22 
juli 1792 (R. A.) över denna politiska diktning.

3 Se Nylund, a. a., s. 35.
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icke vara: var upplysningen bland massorna en övervägande god sak eller 
drog den med sig de farligaste konsekvenser, ja, revolution? Erinrande 
oss de reaktionäras inställning till tryckfrihetsf rågan förstå vi, att de ofta 
hade en skeptisk syn på hela upplysningen. Den radikala tidningen Med
borgaren återgav, kanske i något chargerad form, den uppfattningen, då 
organet 1792 fällde följande yttrande: »Jag har hört ganska många haft 
den utlåtelsen, at uplysningen är skadlig, at ju mer et Folk blir uplyst, 
desto grymmare blir det. Till detta wanwett hafwa då änteligen Despo
tismens förfäktare kommit.»1

Ett sådant talesätt bland de reaktionära verkade irriterande på Kell
gren, därför att hans inställning till upplysningen numera var helt 
positiv. I själva verket finna vi redan långt tidigare (1789) i hans brev
växling uttalanden, som visa, hur han reagerade mot tron på upplysningens 
och revolutionens ödesbetonade sammanhang med varandra. I min ti
digare uppsats (K. a.) har jag närmare gått in på denna fråga, varför jag 
nu kan nöja mig med att återge några reflexioner i Philosophen på Lands
vägen, som trycktes 21 september 1792 (St. P.):
»Som det är onekeligt, att aldrig Eldsvådor upkommit utan af eld, ej heller Trä
tor om man ej talt, ej heller slagsmål om man ej eg t sina händers fria bruk, så 
skulle ock följa lika klart för wissa djupsinniga hufwud, att förening och säker
het säkrast winnes hos et folk genom följande trenne medel: Mörker, Tystnad 
och Bojor.»

Här har Kellgren ironiskt sagt sin mening i den aktuella diskussionen 
om upplysning och revolution. Det behöver ju ej understrykas, att hans 
åsikt står i skarp kontrast till reaktionens. Man observerar vidare, att 
ordet eldsvåda användes som lätt camouflage för »revolution», alldeles 
som blir fallet i det nydiktade slutet av Ljusets Fiender. Här förfasar 
sig den reaktionäre Pastor Fån över den katastrof, som ett ljus åstad
kommit på Söder:

Och som på N orr et lika slut 
H elt wisst en lika djärfhet kröner,
Så fattom genast wårt beslut:
At alt, hwad lysa kan, släcks ut.

Då Lucidor uppträder mot Pastor Fån, , påminna hans ord livligt om 
de nyss citerade reflexionerna. Där sökte Kellgren visa det absurda i 
baksträvarnas resonemang genom att nämna de farliga konsekvenser, 
som kunna uppstå av talets och händernas bruk — skulle man därför 
ha skäl att helt fördöma dessa funktioner? Lucidor reflekterar på samma 
sätt, fast hans exempel äro andra. Sömn, mat, öl och skratt kunna få 
mindre önskvärda konsekvenser, men har man därför anledning att för
bjuda alltsammans? Lika absurt vore det att hindra lyset eller, med 
andra ord, upplysningen att göra sin tjänst. Kellgren har åter kritiserat 
reaktionens hopkoppling av upplysning och revolution.

Så långt synes uppgörelsen med reaktionen vara fullt klar. Betydligt 
vanskligare är det att bedöma, i vad mån Kellgren här haft särskilda per
soner medvetet eller omedvetet i tankarna. Innan vi gå in på sådana 
detaljer, kan det vara lämpligt att betona några utmärkande drag i 
hela hans människoskildring, vilka äro av vikt för detta samman

1 17.10. 1792, Till min Correspondent (sign. Montanus), s. 56.



hang. Kellgren hade ej något större intresse för ren personteckning, 
allra minst för vad Hj. Bergman kallade mänskliga krumelurer. Men 
han hade — som antytts — en kulturell och intellektuell lidelse. Därför 
sattes hans fantasi i rörelse inför sådana politiskt och religiöst intressanta 
typer som den tyska förebildens spion, monopolförsvarare och »Schwach- 
kopf». På dessa punkter gjorde han också vid sin bearbetning en själv
ständig insats i karakteristiken, medan han mer mekaniskt överfört 
figurer, som uppvisa allmänmänskliga lyten: den surögde, den sömnige 
och den nervsjuke etc. Beträffande de förstnämnda gestalterna skola vi 
söka belysa några strofer, som synas relativt lätta att uttolka. I intet 
fall är det fråga om teckning efter levande modell eller något slags »nyck
lar» i stil med vad äldre forskare förmenat. Kellgren har bara tagit fasta 
på ett och annat drag eller snarare en och annan insats av personer, som 
han av principiella skäl haft anledning att avsky.

Redan i ett annat sammanhang ha vi berört Kellgrens teckning av 
polisspionen och gjort gällande, att skalden haft Liljensparre i tankarna. 
Det förefaller att vara en rimlig hypotes, då denne var en trägen spion, som 
Kellgren framhåller i ett brev.1 För alla frihetsvänner var han ju för
hatlig på grund av sin iver att lamslå det frisinnade arbetet.

I K. a. har jag vidare gjort gällande, att lektor O. G. Kordin haft be
tydelse för koncipieringen av två gestalter, Pastor Fån och Monopolför
svararen. Vad den första kombinationen beträffar, skulle det naturligt
vis vara oriktigt att framställa Kordin utan vidare som modell till Fån: 
namnet är ju »högst olämpligt för den sluge riksdagsprosten» (O. Sylwan, 
a. a., s. 252). Men å andra sidan måste man medge, att deras religiösa 
obskurantism företer många gemensamma drag, t. ex. den enligt Kell
grens mening förlegade försynstron (se K. a., s. 135). I politiskt avseende 
är emellertid parallellen mellan Kordin och Monopolförsvararen av större 
intresse. Den senare yttrar följande om ljuset:

Men nu, som öfwerheten blott 
har rätt, at pröfwa, til hwad mått 
en Undersåte utan brott 
må äta, dricka, se och höra, 
då tror jag för m in  del (hoc est: 
del i Arrendet) wara bäst 
at Ljuset til Regale göra.

Som jag sökt visa, torde en tidningskonflikt ligga bakom detta uttalande, 
ej frågan om brännvinsmonopolet, som man tidigare ansett. Efter att 
Svenska Akademien i dec. 1791 fått privilegium på Stockholms Post 
tidningar och Inrikes tidningar, lämnades de ut på arrende till Rosen- 
stein, Adlerbeth och Kordin. Det framgår nu av några brev från Kor
din, att denne ägnade tidningsorganen det största intresse och arbetade 
på att göra dem aktuellare, till ett slags »Dagblad». Härigenom blev 
konkurrens oundviklig med Stockholms Posten, på vilken Kellgren ju 
hade privilegium. Kordin var emellertid förtjust över de utsikter, som 
öppnade sig att komma åt den förhatlige Kellgren, på samma gång som 
han uttryckte farhågor för någon motattack från dennes sida.

Det framgår av ett brev från Kordin vid årsskiftet 1792—93, att han 
själv fattade Kellgrens ord i Ljusets Fiender om deltagande i arrendet som
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en anspelning på manipulationerna med Svenska Akademiens tidningar. 
Kellgren var säkert missnöjd med konkurrentföretaget och alldeles sär
skilt med den ivrige pådrivaren Nordin, sin gamle antagonist. Det gick 
också ganska lätt att passa in ett angrepp på dennes tidningsverksamhet 
i diktens allmänna symboliska sammanhang. Pressen hade ju hand om 
upplysningen, och fick nu ett dylikt företag med kungligt privilegium 
en reaktionär som Nordin i ledningen, var strofens huvudtanke redan 
given.

Kellgrens förhållande till »obskuranterna» synes alltså kunna klarläg
gas på två väsentliga punkter i Ljusets Fiender: han har måhända i 
tankarna Liljensparre, den mest nitiske representanten för den nya reak
tionen, och vidare Nordin, som på ett synnerligen markant sätt företrätt 
Gustav III:s antiliberala politik.

Det kan vara lämpligt att här också beröra den nytilldiktade strof, 
som handlar om källarmästaren och hans drängar: ,

Bland någre, som i hemlighet,
för skam skull, swälgde sin förtret,
war K allar M ästaren  och hans Drängar.
Förmodligt kunde Gästerne
wid ljus, begynna efterse
hwad drogue dem gafs för deras pengar:
Ty denna konst, som kallad blef 
förr: UnderwerJc —  nu: Underslef, 
den konst, at göra Win af Watten, 
har än i dag det felet qwar, 
at den med swårighet bedrar 
rätt nyktert folk s = om ej om Natten.

Denna strof utgör ett alldeles utmärkt exempel på Kellgrens eleganta sa
tiriska konst. Observera den stilistiska effekt, som uppnås genom kon
trasten och överraskningen och lägg märke till huru väl strofen smälter 
in i diktens komposition. När ljuset avslöjar allsköns filurer, passar det 
ju utmärkt att låta även den oärlige källarmästaren schavottera. Den 
skeptiske författaren får också tillfälle till en hånfull anspelning på Nya 
Testamentets berättelse om bröllopet i Kana.

Emellertid har denna strof enligt en gammal tradition ävenledes en 
politisk innebörd: källarmästaren skulle åsyfta Gustav III (jfr Ljunggren, 
a. a., 2 s. 249). Det förefaller icke orimligt, att så i viss mån varit för
hållandet. Jag tänker icke bara på Kellgrens allmänna oppositionella 
inställning till kungens senare regim1 utan först och främst på hans upp
fattning av Gustav III:s finansförvaltning, en fråga som just på hösten 
1792 blev synnerligen aktuell.

Här är ej nödvändigt att närmare beröra de olika penningtransaktio
ner, varmed Gustav III och hans finansminister Kuuth hade sökt till
fredsställa kungens alltmer ökade behov. Det hade varit utländska lån

1 Se V. Ekenvall, Kellgrens inställning till Gustav I I I  och hans politik före 1789 (Sam
laren 1939). Med reservation bör man dock påpeka ett egendomligt yttrande av C. F. 
Nordenskiöld i brev till G. A. Reuterholm 22 dec. 1795 (R. A.). Här talar N. om den 
tid, då han blev redaktör för Medborgaren (1788). Då inlämnade »framledne Kg. Secre- 
teraren Kellgren» ett papper: »hvaruti det yrkades at Konungen borde taga Souveräni- 
teten och alla privilegier förstöras. Jag intog det papperet i No. 5, men utlämnade de 
svåraste och värsta uttrycken». Möjligen kan härmed åsyftas ett tal i det åberopade 
numret (s. 36 ff.). Att K. skulle vara författaren härtill förefaller dock föga sannolikt.



av olika slag, skuldsedlar från Riksgäldskontoret, som sedan ej kunde 
inlösas etc.1 Den ytterst sangviniske Ruuth hade haft en ständig fond 
av djärva, hänsynslösa uppslag och idéer; han hade ej saknat förmåga 
att anskaffa »medel till tre campagner utan någon verkelig tilgång af 
betydenhet».1 2 Detta var onekligen ett slags underverk. Men när Reuter- 
holm kommit till makten, dröjde det ej länge, förrän det hela fick tycke 
av underslev. Regeringen tillsatte på hösten 1792 en stor statsutredning 
för att blotta den förra styrelsens fel i finansförvaltningen och »anfalla 
alla dem som handlat bedrägligt senaste tiden».3 Snart kunde en initie
rad, G. H. Lode, rapportera, att utredningen upptäckt så många »under
liga Finance knep, at man deröfver måste häpna».4 Ruuth, som i sep
tember fick befallning att avge redogörelse, kände sig mycket oroad över 
revisionen, allra helst som verifikationer saknades i stor utsträckning.5

Yi skola nu se, hur Kellgren reagerade. Skaldens brev från tiden omkr. 
1790 ge oss en god föreställning om hans oro inför finansernas utveckling 
och hans sarkastiska ironi över regeringens egendomliga förevändningar 
för att försvara den eller den åtgärden. En ny författning, skriver Kell
gren exempelvis 23 nov. 1790, »dispenserar utredningscommission på ett 
år betala sina förfallna reverser, af den grund, heter det, att livar och 
en må ske lika rätt» (S. shr., 6 s. 307). Hans avsky för finanspolitikens 
mystifikationer kommer ännu tydligare fram i ett brev 7 aug. 1789 
till Rosenstein. Han angriper skarpt despoternas vanliga hemlighets
makeri, som väcker oro i sinnena, även om åtgärderna kunna vara berät
tigade: »Tag bort denna inbillning, sedan saken är borttagen, lägg styrel
sen inför dagen, gör Financen ej till en hemlighet (kursiv, av mig), visa den 
skattdragande att han ej plundras för en eller någras vällust och nyc
ker -----------.»6

Också i skaldens tidigare diktning reflekteras måhända denna opposi
tion mot Gustav III:s spekulativa finanspolitik. En dylik undermening 
kan man kanske finna i Dumboms Lefwerne (St. P. 1.111791), i de kända 
raderna:

En hans Finance-plan wäl förtj enar 
At nämnas för sin nyhet[s] skuld.
Den lyder så: »Ju mer man länar,
Dess mer man sätter sig i skuld.»7

Hela problemet fick, som antytts ovan, en ny skarp belysning på hös
ten 1792 genom Reuterholms räfst- och rättarting, varigenom de under
liga manipulationerna avslöjades. Kellgren, som själv redan under Gus

1 Se L. Stavenow, Ur konung Gustaf III:s  och statssekreteraren friherre Erik Ruuths 
brevväxling (Uppsala universitets årsskrift 1921. Program 3, Uppsala 1921).

2 Se Wallquist, Minnen och bref, Sthim 1878, s. 2.
3 Uttalande av L. von Engeström. Cit. i Ch. Norelius, Kungl. Statsutredningen, Up- 

sala 1894, s. 10.
4 20.10. 1792 till Calonius. Se a. a., s. 251 f.
5 Jfr Norelius, a. a ., s. 30. — Om Ruuths rädsla se brev, omnämnda i Nylund, a. a ., 

s. 29.
6 S. skr. 6, s. 234. Ekenvall betonar (a. a ., s. 79) Kellgrens allmänna motvilja mot 

Gustav III:s hemlighetsmakeri i statens angelägenheter.
7 A. Peterson (Kellgrens Dumboms lefverne upplysning sdokument och självbekännelse, 

i: Modersmålslärarnas jubileumsskrift 1937) har analyserat de nationalekonomiska teo
rier, som ligga till grund för strofen (s. 238 ff.), men icke närmare berört det aktuella 
i tidsläget.

2 —41332. Samlaren 1941.
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tav III:s tid reagerat mot den mystiska finanspolitiken, tog helt säkert 
med största intresse del av höstens sensationer. Det förefaller ej osanno
likt, att intryck av allt detta spelade in, då han skapade strofen om käl
larmästaren, vilken under skydd av mörkret lurat allmänheten, något 
som icke längre går för sig, då lokalen blir upplyst. »Underverk» blev 
också »underslev» inför statsutredningens argusögon.

Enligt min mening är alltså den analyserade strofen måhända ett nytt 
bevis på Kellgrens uppgörelse med den föregående regeringen. Hans till- 
bakahållna kritik fick nu tillfälle att komma fram, om den också ej antog 
sådana former som den långa rad ströskrifter från hösten 1792, i vilka 
Gustav III:s minne misstänkliggjordes.1 Om Kellgren haft särskilt Kor- 
din och Ruuth i tankarna, vilket synes sannolikt, hade han Reuterholms 
livliga gillande.1 2 Även på denna punkt skulle vi alltså finna en anslut
ning till dennes politik.

Yi ha sett, huru Ljusets Fiender utformas till en uppgörelse med reak
tionära krafter i tiden, varvid Kellgren på väsentliga punkter ansluter sig 
till Reuterholms allmänna regim. Som redan antytts, vänder han sig också 
mot revolutionsidéernas ivrigaste anhängare. Det är denna fråga, som 
mer ingående skall sysselsätta oss i den sista delen av vår undersökning.

Die Feinde der Aufklärung är en ganska okomplicerad dikt. Ljusets 
fiender avslöjas, de få lägga i dagen sina mörka avsikter, sitt missnöje 
och avlägsna sig slutligen efter Lichtfreunds stränga anmaning: »Geht ihr 
ins dunkle, uns lasst Licht.» Kellgren har ju icke nöjt sig med denna 
enkla uppläggning utan infört ett nytt dramatiskt moment: eldsvådan 
på Söder, som skapar en ny fara, icke minst genom den benägenhet för 
reaktionära tänkesätt, som nu uppstår bland ljusets vänner. Lucidor 
lyckas emellertid med sitt bekanta tal åstadkomma en lycklig vändning 
i den oroväckande utvecklingen.

Att eldsvådan på Söder betecknar den franska revolutionen är så up
penbart, att vi ej behöva uppehålla oss vid den saken. Ämnets intensiva 
aktualitet framgår f. ö. vid en blick på den yttre situationen. Under 
hösten 1792 innehöllo tidningarna vidlyftiga referat om stormningen av 
Tuilerierna, kungadömets fall, septembermorden, om hela raden av upp
rörande händelser. Man kunde lätt föreställa sig det hela under bilden 
av en jättestor eldsvåda med flammande lågor mot horisonten!

Svårare är det att få verkligt grepp om Kellgrens uppfattning av 
revolutionen och dess verkningar. Det är ofrånkomligt, att han i dikten 
visar en viss sympati för utvecklingen i Frankrike. Det försiggår 
visserligen en våldsam brand söderut, men resultatet blir dock till sist 
positivt, framhåller skalden i följande något tveksamt formulerade rader:

Sist: hur på Söder tilgått har? 
hur med dess eldsvåda tog ända? 
och hwilket stolt palats man drar 
på nytt ur askan af det brända? ; s =
Derom en annan gång, kanhända, 
om Gud förlänger wåra dar.

1 Om den tidstypiska kritiken av Gustav III se Liljensparres redogörelse, återgiven 
i C. F. Kidderstad, Gömdt är icke Glömdt, 12, Linköp. 1853, s. 23.

2 Det gäller ju också i viss mån om Liljensparre. Se ovan s. 10.



På ett annat sätt synes Lncidor bedöma situationen, om eldsvådan 
skulle sprida sig norrut (till Sverige?). Han vill ej hindra upplysningen, 
men han rekommenderar i händelse av revolution ett drastiskt och för 
revolutionsivrare ganska avsvalkande medel:

sprutor — färdige att släcka 
i hast den grufligaste brand.1

Här tycks föreligga en motsättning mellan ett relativt tolerant be
dömande av den franska revolutionen och en betydligt bistrare hållning 
till dess efterverkningar i Sverige. Finnes verkligen en dualism i skal
dens egen uppfattning och huru bör den i så fall förklaras? I den följande 
analysen skola vi söka fixera detta problem.

Tyvärr saknas uttalanden, som ge en riktigt klar föreställning om Kell
grens uppfattning av den franska revolutionens utbrott. Desto rikligare 
strömma källorna under senare delen av 1789 och år 1790. Vad som är 
särskilt karakteristiskt för hans samhällsåskådning i breven under denna 
tid är — som vi skola se — kärleken till det fredliga arbetet, men han 
saknar dock icke förståelse för den franska revolutionens berättigande. 
Han skriver exempelvis till N. von Rosenstein 7 aug. 1789: »Det vore 
utan tvifvel det lyckligaste om ändamålet kunde vinnas utan dessa före
gående blodiga scener, men om de påskyndat denna hvälfning, om det 
ej gifs annat medel att bryta ett långvarigt och helgadt våld, så hvad är 
väl för staten några hundrade lif mot millioners frihet och lycksalighet 
genom sekler?» (S. skr., 6 s. 237 f.)

Med den böjelse för det hetsiga och impulsiva, som trots allt fanns 
hos Kellgren, kunde han någon gång eldas av tanken på franska revolu
tionens blodiga framfart.1 2 »Min vördnad till Friheten och Lanternerne. 
— Några hufvun mer eller mindre för en god sak är strunt», 
skriver han 9 juni 1790 med en revolutionärs bekymmerslöshet över 
spillda människoliv (8. skr., 6 s. 268). Men i allmänhet sökte nog Kell
gren se bort från de ohyggliga tilldragelserna för att desto mer fästa sig 
vid det positivt skapande i den franska samhällsomvälvningen. Det he
ter sålunda i ett brev 14 aug. 1789: »Det är ej upploppet af en pöbel, som 
endast rasar och förstör: det är resningen af ett Folk, som störtar för att 
uppbygga» (S. skr., 6 s. 242).

Vissa tecken tyda på att skalden redan på hösten 1790 började bli en 
smula betänksam inför utvecklingen i Frankrike3, en tendens, som väl 
ytterligare förstärktes under den följande tiden4. Men de nyss citerade

1 Man kan påpeka, att effektiv eldsläckning var ett mycket aktuellt spörsmål genom 
assessor v. Åkens experiment. De hade 27 oktober 1792 gått av stapeln på Ladugårds
gärde i Stockholm inför en stor skara folk, bland dem konungen och hertig Carl. Enligt 
Hjelm (a. a.y s. 234) hade v. Aken begagnat sig av två sprutor, som fungerade med en 
sorts »tjock röd välling», beredd av vatten och »ett pulver, som lägges i vattnet, när 
det behöfs, och löser sig i lagom mängd däraf till en sådan Mönja». Jfr St. P . 2. 11. 1792.

2 I det stora hela har man naturligtvis anledning att instämma i Lamms uppfatt
ning (a. a. 2, s. 116) om att Kellgren ej var någon »vän av de våldsamma förändringarna» 
utan intog en förmedlande politisk ståndpunkt.

3 Denna regress antydes helt allmänt av A. Söderhjelm, a. a. 2, s. 144.
4 Clewberg-Edelcrantz’ brev från Paris synas ha verkat i denna riktning. Jfr Kell- 

gren-brev i S. skr. 6, s. 283. Man observerar dock, att urvalet av nyheter från Frankrike 
under hösten 1792 var betydligt mindre blodigt och rafflande i St. P. än exempelvis i 
Dagligt Allehanda. Det synes ha varit först senare, som Kellgren greps av »sann avsky» 
för den franska revolutionen (Rosensteins lefnadsteckning i Kellgren, S.skr. 1. Sthlm 1796).
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raderna nr Ljusets Fiender ge likväl icke vid handen en radikal för
ändring av Kellgrens tidigare syn på den franska revolutionen. I något 
mer tveksam form ärö verserna om det nya palatset, som reser sig ur 
askan, en poetisk omskrivning av brevcitatet från 1789: »Det är res
ningen af ett Folk, som störtar för att uppbygga.» En genomgående linje 
i Kellgrens syn på den franska revolutionen var alltså hans förståelse 
för det skapande samhällsarbete, som här försiggick.

Något annorlunda förhåller det sig ju med en »eldsvåda» inom Sveriges 
land, om man får fästa avseende vid Lucidors sens-moral mot slutet av 
dikten. På denna punkt måste vi bli ganska utförliga och på rätt lång 
sikt avlägsna oss från direkt analys av dikten.

Som vi kunna se av skaldens brev, hade hans inställning till den sven
ska adelsoppositionen 1789 en smula revolutionär färg. Med hånfull ton 
talar han i ett brev 7 aug. om dess alltför beskedliga hållning vid ett be
ryktat tillfälle. Gustav III hade arrangerat ett pöbelupptåg utanför 
Riddarhuset för att skrämma den bångstyriga adeln. Vad är det för 
»kärlek för lag och frihet, där man ej håller dem värda att försvaras med 
en blodsdroppe, där håren resa sig vid blotta tanken af ett knappnåls- 
stygn? O tider, o seder!» (S. slcr., 6 s. 238).

Huru indignerad Kellgren än kunde vara, ville han dock ej draga de 
yttersta konsekvenserna av sin motståndsteori, som ju f. ö. kan sägas 
vara riktad mot omstörtningsjA&iier från kungens sida! Han fick upp
leva Gustav III:s mord, och den oppositionslystne poeten, som så kriti
serat kungens regim, visade nu icke alls någon medömkan med attentats
männen utan önskade tvärtom, att de skulle straffas så grundligt som 
möjligt. »Gud låte ej H[ertige]n låta öfvertala sig till den opolitik och 
värkeliga horreur, att förskona de brottslige», skriver han 29 juli 1792 
(S. slcr., 9 s. 214).

När Kellgren vände sig mot kungamördarna, lågo nog vissa motiv 
bakom, som kasta belysning över den samhällsbevarande tendensen i 
Lucidors tal. Som påpekats, var böjelsen för det revolutionära inga
lunda någon dominerande tendens hos skalden. Vi ha sett, att han hade 
starkare böjelse för den fredliga evolutionen, och denna tendens kom av
gjort mer i förgrunden, då det gällde inhemska, ej utländska förhållan
den. Men det återstår att beröra en annan tankelinje hos honom, som 
kanske ännu mer bryter sig mot de revolutionära ansatserna: en växande 
förståelse för statens auktoritet mot det individualistiska självsvåldet, 
anarkien.

Denna positiva inställning till idén om statens helgd hade ej alltid fun
nits hos Kellgren i lika utpräglad grad, i viss mån beroende på att han 
ännu i 80-talets början hade varit rätt påverkad av Rousseaus kultur- 
pessimism.1 Den samhällsbild han då gav ibland, hade icke så litet fränd
skap med dennes mörka målningar av moralisk förslappning, hän
synslös egoism, anarkistisk förvirring i kampen mellan människorna. Så 
blir Kärleken i dikten Samtal1 2 Kellgrens språkrör:

1 Rousseaus betydelse i detta avseende framgår redan av en oration av Kellgren från 
Abotiden. Han skriver här, att Rousseau »med en så grym Sanning föreställt oss våra 
sjelfgjorde behof och lidelser» (S . skr. 1, s. 127).

2 St. P. 8.3. 1780. I Sami. skr. kallas dikten Samtal med förnuftet.
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Hvad? trälars jord m itt fosterland?
Hvad? skälmar, dårar, mina bröder?
Jag ömma för ett röfvarband,
Som af min svett och blod, enär det kan, sig föder?

Jordens Skapelse1 utgör ett lika belysande exempel på Kellgrens kul- 
tnrpessimism. Som utvecklingen här framställes, fingo människornas in
bördes förhållanden ganska snart efter jordens skapelse en synnerligen 
förvirrad, dåraktig karaktär, som icke så litet erinrar läsaren om Rous- 
seaus andra discours, där denne talar om den fördärvliga äganderättens 
uppkomst och den allmänna maktstrid, som följde därpå. Det heter i 
Jordens skapelse:

Straxt var et allmänt krig beredt,
Som doldt och uppenbart man sedan härja sedt;
Straxt lärde afvund oss förtycka
Hvarandras lott, den lott, som jämlikheten böd;
Då såg man svärdet jorden stycka,
En stark den svagare förtrycka-----------

Man påminner sig särskilt den passage, där Rousseau skildrar den sociala 
och politiska anarkien efter det ursprungliga naturtillståndets försvin
nande:
»C’est ainsi que les plus puissans ou les plus misérables, se faisant de leur force 
ou de leur besoins une sorte de droit au bien d’autrui, équivalent, selon eux, ä 
celui de propriété, 1’egalité rompue fut suivie du plus affreux désordre; c’est ainsi 
que les usurpations des riches, les brigandages des pauvres, les passions effrénées 
de tous, étouffant la pitié naturelle et la voix encore foible de la justice, rendirent
les hommes avares, ambitieux et m échans.------------La société naissante fit place
au plus horrible état de gu erre-------------.»1 2

I detta sammanhang kan det vara tillräckligt med dessa antydningar 
om Kellgrens tidigare kulturpessimism, vilken som praktisk konsekvens 
alstrade en hädonistisk njutningsfilosofi procul negotiis. Vad fanns det 
för chanser att kunna åstadkomma några förbättringar i det politiska 
livet?

Den märkliga strömkantring, som inträdde i Kellgrens samhällsåskåd- 
ning vid mitten av 80-talet, ledde till en mer positiv inställning till med- 
borgarlivet och dess värden.3 Vi ha sett, hur denna civism yttrade sig i 
förståelse för den franska revolutionens positiva insatser i själva nyröj
ningsarbetet. Men ännu mer karakteristiskt för den mogne mannen med 
hans fördjupade horatianska aurea-mediocritas-ideal4 var hans större för
ståelse för statsmakten, lagen och samhällslugnet. Här finns det flera 
dokument, som peka fram mot och förklara Kellgrens uppträdande efter 
Gustav III:s död. Jag erinrar om den stora poetiska uppgörelsen med 
mysticismens vapendragare, där också deras samhällsfärlighet påtalas, 
Man äger ej snille för det man är galen:5

1 Antagligen en tidigare version till Förståndet och lyckan, som inlämnades 1780 i 
Vitterhetsakademien. Se I. Hjertén, Fabel och anekdot inom Sveriges 1700-talslitteratur, 
Sthlm 1910, s. 187.

2 (Euvres completes 1, 1795, s. 115 f.
3 Ofta påpekat. Jfr t. ex. Ekenwall, a. a ., s. 89.
4 Om detta se A. Forsströms uppsats om Kellgren och Horatius i Förhandlingar och 

uppsatser, utg. av Sv. litt.-sällsk. i Finl., 1919, s. 58 f.
5 St. P . 4 okt. 1887. Jfr Schuck & Warburg, III. sv. litteraturhistoria, 3:e uppl., Sthlm 

1928, s. 313 f.
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Men lemnom Skämtets udd! — Förswagt dess wapen är,
När Lagen ropar hämd och Religionen blöder;
När Samfundslugnet störs, och willan uprätt bär 
Mot Sanningen den arm, som sweket hemligt stöder.

Det är betecknande för denna samhällsbevarande anda, att Kellgren nu 
berömde Rosensteins ståtliga teckning av en rättskaffens domare i talet 
över J. Rosir. Med tydligt gillande citerade han Rosensteins utmålning 
av den anarki, som måste råda utan lagarna (»Människan är i krig mot 
människan» o. s. v.), och han upprepade dennes patetiska ord: »Samhäl
len! Lagar! jag röjer edra helgade band, jag wälsignar edert Wälde.»1 
Det hindrar ju icke, att Kellgren vid ungefär samma tid kunde drömma 
om direkt aktion mot kungen, när hans impulsiva natur blev våldsamt 
upprörd över Gustav III:s statskupp (jfr ovan s. 20).

Denna fråga om lag och auktoritet fick emellertid en väsentligt skärpt 
aktualitet genom de bekanta »jakobinska» rörelserna i Sverige på^hösten 
1792. Vi ha tidigare berört deras betydelse för miljöteckningen i Ljusets 
Fiender. Det gäller nu att undersöka, hur Kellgren rent principiellt upp
fattade dem.

Utan tvivel färgas dessa strömningar av en stark individualism, som 
icke minst riktar sig mot det despotiska statssystemet. Radikalismen 
är här åtskilligt skarpare än i Reuterholms tryckfrihetsförordning. G. J. 
Adlerbeth har på ett förträffligt sätt återgett stämningen på det radikala 
hållet, då han beskriver den närmaste tiden efter Reuterholms dekret: 
nationen skyndade »att njuta denna efterlängtade frihet, ej annorlunda 
än ett uppdämdt vatten rusar ur sitt stängsel så fort öpning gifves».2 
Naturligtvis tog man fasta på drag i den franska revolutionen, som gingo i 
samma riktning.3 I de starkt radikala tidningarna vågade man visserligen 
icke öppet predika revolt, vilket stundom tycks ha varit fallet i klubbarna. 
Men man har ej svårt att se, var sympatierna lågo i de talrika reflexioner 
om den franska revolutionen, som återfinnas i Philipsons Patrioten, 
Nordenskiölds Medborgaren och Lunds Den wälsignade Tryckfriheten.

Utan tvivel mötte Kellgren hos dessa skribenter en motivering för re
volutionens berättigande, som stötte tillbaka honom, som i stort sett fun
nit sig tillrätta med Reuterholms mer moderata förkunnelse. För 1792 
års »jakobiner» innebar revolutionen en fullt berättigad process, varige
nom individernas medfödda s. k. »naturliga rättigheter», deras »frihet» i 
olika avseenden, kunde göra sig helt gällande. Blott några exempel! Man 
kan erinra om Nordenskiölds förord till en mycket uppmärksammad 
översättning av Th. Paines Människans rättigheter.4 Han ställer här re
toriskt frågan om vilka som voro de största barbarerna, de som nedrevo 
Bastiljen eller »de, som påtände sina Canoner emot det folk hvars rättig
heter de skulle bevaka-----------» (A 4). En variation av samma tanke
gång finna vi i en artikel i Wälsignade Tryckfriheten, där författaren 
bagatelliserar offret av några tusen människor under en strid, som en »sökt 
och motspjernad frihet» åsamkar.5 Kellgren hade tidigare någon gång kunnat 
ge uttryck åt en liknande fanatism, men hans moderata natur hade segrat.

1 St. P . 6.3. 1790. Jfr S. skr. 9, s. 121.
2 Historiska anteckningar 2, Örebro 1857, s. 169.
3 Jfr A. Söderhjelm, a. a. 2, s. 129 ff.
4 Sthlm 1792, Annons i St. P . 6.10. 1792.
5 18.11. 1792. »Insändt» (osign.) s. 77.



Detta revolutionära hävdande av rättigheter, försiktigtvis blott med 
utländska exempel, var mycket karakteristiskt för den svenska »jakobi- 
nismen» på hösten 1792.1 Med sina skrämmande tonfall uppväckte det 
en ganska kraftig opposition. Det saknades icke skribenter, som utan 
att vara reaktionära talade om faran av att alltför mycket orda om fri
heten och därigenom förbereda ett laglöst tillstånd. En typisk represen
tant för denna moderat-liberala riktning var Barthold Nyström, vilken 
i en polemisk skrift mot Paines nyssnämnda arbete berörde den oin
skränkta frihetens följder. Den skulle visa sig bl. a. i »en beständig strid 
Partierna emellan» och »ständige upror uti alla Städer och orter».2 Han 
förordade en inskränkt monarki, vars förmåner i synnerhet vore »still
het och ordning» (s. 5). En ungefär liknande mellanställning intogs av 
A. Nordell, som till det oroliga folkets uppbyggelse författade en mora
lisk katekes efter vanligt utländskt mönster. I motsättning till de hetsiga 
krav på frihet, som framfördes från mycket radikalt håll, betonades här 
samhällets uppgift att ge lugn och stadga åt individernas sammanlevnad. 
Han förklarade själv, att en avsikt med hans skrift vore den, att allmän
heten »icke måge kunna förwillas och förledas, antingen til uproriske 
tänkesätt emot deras lagliga och wälgörande öfwerhet, eller til en låg 
tilgifwenhet och blind dyrkan---------- ».3

Det förefaller, som om Kellgren med viss förskräckelse såg denna om
plantering av revolutionära idéer på svensk mark. Den ståndpunkt han 
intog mot denna inhemska rörelse erinrar icke så litet om de moderata 
liberaler, vi nu omnämnt. Redan 14 dagar efter tryckfrihetens utfärdande 
började han hysa onda aningar om den ström av hetsig radikal propa
ganda, som skulle komma; bl. a. hade återupplivandet av Lunds tidning 
annonserats (S. P. 18.7.1792). Dessa farhågor komma väl antydnings- 
vis fram i några rader i ett brev till P. Bergström 29 juli: »I hvad termer 
är Rosenstein hos Hertigen1? Hälsa honom 1000-falt, och bed att han 
skyndar att trycka sitt tal om Upplysningen, till ersättning och kanske 
någon correctiv för all den dårskap som är i antågande» (S. sTcr. 9, s. 214). 
Ordalagen åro något dunkla, men talet om att just Rosensteins skrift 
skulle vara »ersättning» för »dårskap» synes snarast tyda på att Kellgren 
med det sista ordet avsåge icke en reaktionär utan en vänsterradikal me
ning. Rosensteins arbete, som trots Kellgrens iver icke publicerades 
förrän nästa år, skulle ju gå in för upplysningspropaganda, på samma 
gång som författaren bestämt sade ifrån, att revolutionära omkastningar 
borde undvikas.4
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1 Mot sträng statsauktoritet rikta sig flera stridsskrifter från sommaren och hösten 
1792, t. ex. Thorilds Mildheten och Ärligheten (som lämnades till hertigen i dec.) samt 
L. M. Philipsons Bevis att det så kallade bevis, för ärfteligt adelskp, är intet bevis, Sthlm 
1792.

2 Anmärkningar vid skriften Människans rättigheter, Sthlm 1792, s. 14.
3 Försök Til en Moralisk eller Sedolärande, Och Politisk eller Borgerlig Cateches

Sthlm 1792, s. 46 (anm. St. P. 23.10). Kellgren skrev härom en gynnsam rec. i St. P. 
23.4. 1793. Jfr S. sk. 9, s. 122. — Denna propaganda måste naturligtvis sammanställas 
med Reuterholms personliga ansträngningar i samma anda. Ett kuriöst exempel er
bjuder ett brev från Hans Järta 6 aug. [1792] till Reuterholm* Järta är på en resa i Da
larna för att avlyssna stämningen. »Tryckfrihets-förordningen hvaraf jag medför 30 Ex. 
är min text, hvaröfver jag predikar enighet, stillhet och inbördes hielpsamhet» (R. A.).

4 Talet hölls ursprungligen 1789 men trycktes se‘dan i utvidgad form 1793 (=  Försök 
till en afhandling om uplysningen). I denna enda kända version finnas flera varningar mot
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Tillsvidare fick Kellgren icke något stöd av Rosenstein, ntan han måste 
själv på hösten utkämpa sin bekanta strid med »jakobinerna», speciellt 
C. F. Nordenskiöld i Medborgaren. Det finns ingen anledning att gå 
närmare in på denna polemik, vars allmänna gång är väl känd genom 
Lagus’ utredning (a. a., s. 239 ff.). Men vi måste beröra vissa argument, 
som peka direkt fram mot Ljusets Fiender: Kellgren framhöll ånyo med 
skärpa betydelsen av ett lugnt och lagligt samhälle. Ifrån denna utgångs
punkt riktade han sig skarpt mot en artikel i Medborgaren 23 januari 
1790, där författaren med tillspetsning av en vanlig 1700-talsuppfattning 
(t. ex. hos Locke) talade om människans naturliga friheter, som skulle 
vara alldeles oberoende av »regeringens öfwerenskommelser». I sitt sen
komna svar1 kritiserade Kellgren — något illvilligt, det måste erkän
nas — dessa åsikter om friheten, men han gjorde det, därför att han såg 
samhällets auktoritet hotad genom sådana läror:
»Som Samhällsman är Ni skyldig at i ord eller gerning undwika alt som strider 
emot Statens w älfärd------------. Om någon utkastar eldbränder bland desse Bygg
nader, gör han wisserligen illa; den som wetande —  söker at sine Landsmän med
willomeningar förföra, med osanningar bedraga, med dikter u p h itsa ------------ gör
oändeligen wärre —  bättre för honom at en qvarnsten warit bunden wid hans 
hals etc.» (St. P . 1.12. 1792.)

Det var ord, som väckte en våldsam förbittring på radikalt håll. I 
Philipsons Patrioten brännmärktes Kellgrens »egennytta».2 Och ändå 
kraftigare var naturligtvis salvan i Medborgaren, där författaren (antagl. 
Nordenskiöld) gav en karikatyr av Kellgren som en urbota fiende till 
allt frisinne. Denne hade »bordt tala med wördnad om Människo-Släg- 
tets Rättigheter, på et sätt som därjämte warit til Regentens höga nöje
-----------».3 Det var ett taktiskt grepp, som onekligen vittnade om en
rätt stor fintlighet. På samma gång som Kellgren utmålades som ur
reaktionär, gav artikelförfattaren sina starkt radikala åsikter en ytlig 
polityr av regeringsvänlighet. Det var en pose, som den lättsmickrade 
Reuterholm helt visst såg med välvilja.4

I vår framställning av dessa idéer om samhällslugn contra revolution 
ha vi nu nått fram till en tidpunkt, som blott med ett par dygn skilde sig 
från det datum, då Ljusets Fiender publicerades. Kellgren hade hävdat 
samhällsauktoriteten gentemot självsvåldet och den revolutionära yran, 
och han hade själv framställts som trångsynt reaktionär. Förefaller det 
icke synnerligen rimligt att se ett svar från Kellgrens sida i det sista par
tiet av Ljusets Fiender? Om han i den förra hälften av dikten framför 
allt vänt sig mot de reaktionära rörelserna i tiden, låter han i slutet Lu- 
cidor uppträda som statsmaktens försvarare på samma gång som den 
avvägda upplysningens uttolkare:

överdrifter, t. ex. i följande passage, där han varnar projektmakare för att gå för våld
samt fram: »Då man nitälskar för ändringar och förbättringar bör man eftersinna, om 
de kunna verkställas» (s. 198).

1 Erindringar etc.
2 Den Gamle M an n en ------------(osign.), 14.12. 1792.
3 Til Fienden af Människans Rättigheter (sign. Medborgaren), 5.12. 1792. Medborgarens 

artikel om Kellgren bär naturligtvis prägeln av samma misstolkning av hans avsikter. 
Jfr ovan s. 6.

4 Reuterholm skulle snart finna det fördelaktigt att stoppa till munnen på Norden
skiöld med en lämplig charge i utlandet. Jfr Lagus, a. a ., s. 248.



»I Män och Bröder» — var hans tal 
»det fins en Lag, af Himlen stiftad, 
för bruket af alt jordiskt godt: 
att utan Wishet, Gräns och Mått 
Skal sjelfwa Dygden bli et brott 
och sjelfwa Sällheten förgiftad.

Det är en deklaration, som i förtäckt form synes vara en protest mot 
den radikala riktningen, vilken strax varit färdig att i Kellgren se en 
fiende till människans »naturliga rättigheter». Men Lucidor har också 
en kraftigare salva tillreds för dessa radikaler. I sin artikel 1 dec. 1792 
hade Kellgren med våldsam indignation talat om att brandstiftaren borde 
ha en kvarnsten bunden om halsen. Lucidors inställning till våldsmän
nen är alldeles densamma, fastän tonen är lättare, mer sarkastisk, i stil 
med hela dikten. Han rekommenderar ju:

Spön  — tjenlige at fruktan väcka

Och Sprutor — färdige att släcka 
i hast den gr uf ligas te brand.

Vi kunna med ganska stor visshet konstatera, att Kellgren skrev sin 
dikt som ett inlägg i en kritisk situation. Å ena sidan funnos de re
aktionära, som trängde på med sina »mörka» läror, å andra sidan de yt
terligt gående radikalerna med sitt svärmeri för revolution. Som vi 
sett, riktade sig Kellgren i sin dikt mot bägge hållen.

Men ännu en detalj är värd att observera. Som redan framhållits, 
skrämma eldsvådetillbudet flera av ljusets vänner. Man kan befara, att 
de drivas över till det motsatta lägret:

»Ben märks bland sjelfwa Ljusets Wänner 
(Så mägtig är Fantastens röst!)
Hur en och annan uppstå känner 
En hemlig fruktan i sit bröst.

Vi ha i annat sammanhang behandlat Lucidors lugnande tal, som fram
för allt går ut på en boskillnad mellan upplysning och revolution. Vad 
vi här skola fästa oss vid är Kellgrens blick för ett karakteristiskt drag 
i den aktuella situationen. Strax före inskränkningen av tryckfriheten 
gingo flera av de frisinnade över till de reaktionära1 och började som 
de ivra för att dämpa den fria upplysning man fått. Antagligen 
kände skalden väl till detta förhållande; med sitt opus ville han verka 
för en lösning av konflikten, som skulle gå i upplysningens anda utan att 
därför ge ett handtag åt den radikalaste falangen. Måhända har han 
också, som antytts av flera forskare, riktat sina ord till regeringen för 
att indirekt varna för det upphävande av tryckfriheten, som var i gör
ningen.

Om han haft denna avsikt, kom han dock för sent, ty samma dag, 
som Ljusets Fiender trycktes, utfärdades det nya dekreteb, som i avse
värd grad minskade tryckfriheten.

1 T. ex. Stjerneld. Jfr Nylund, a. a., s. 38. Ett betecknande exempel är Stjernelds 
brev till Reuterholm 23.8. 1792 (R. A.). Ett lika symtomatiskt fall är Gjörwell, som 
berömt Reuterholms frisinnade tryckfrihetsförordning men i sin tur skrämdes av ut
vecklingen i Frankrike. Se brev till P. Alströmer 23 juli och J. H. Liden 4 dec. 1792 
(avskrifter å K. B.).
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