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ofta de ny adlade borgarnas rent borgerliga förtjänster, 
något som förtigits under tidigare perioder.

Till avhandlingen ansluter sig en stor exkurs, där 
författaren vill göra troligt att Lucidor under fängelse
tiden skrivit ett antal tillfällesdikter. Den etablerade 
uppfattningen är att han under denna tid försiktigt 
höll sig borta från scenen. De dikter det är fråga om är 
dels tre dikter tryckta med författaruppgiften J. P., 
vilket kan stå för Johannes Prillwitz, som det är känt 
att Lucidor samarbetade med, dels sex dikter med 
talande författarpseudonymer av typen »Laurinus der 
Getreue», en typ som Lucidor själv ofta använde 
1668-71. Drees framhåller det tidigare förbisedda 
faktum att Lucidor var ute ur fängelset ett par måna
der senvintern 1670 men också att han mycket väl 
kan ha skrivit och fått utsmugglad poesi under fängel
sevistelsen. Motivet fanns: Lucidor hade stort behov 
av pengar. Som stöd för attributionen anför Drees 
bland annat att dikterna i fråga visar på influens från 
Fleming, vilket finns också i Lucidors egna dikter. 
Det är dock ett svagt argument; som Drees själv säger 
var det många som imiterade Fleming. Drees håller 
inte hårt på sin attribution utan framför den närmast 
som ett förslag. Han trycker av dikterna i fråga, så att 
läsaren själv kan ta ställning. Utan att ha gjort den 
stilanalys som är nödvändig för ett mer markerat 
ställningstagande vill jag för min del mena att attribu
tionen har starkt fog för sig. Särskilt alexandrinparti- 
erna med sina överklivningar, sina meningsslut mitt i 
raderna och sina talrika parenteser men särskilt sin 
kraftfulla diktion påminner mycket om Lucidors 
autentiska dikter. Det är verkligen ingen dussinförfat
tare som skrivit dessa dikter.

Jan Drees’ avhandling utgör ett mycket viktigt bi
drag till utforskningen av den svenska stormaktsti
dens litteratur.

Bernt Olsson

Carina Burman: Vältalaren Johan Henric Kellgren. 
(Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociolo
gi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Upp
sala, 23.) Uppsala 1988.

Carina Burman inleder sin avhandling med en pre
sentation av vältalaren Kellgren i några olika talarrol- 
ler: »en vitklädd lintott som predikar i Skara skola -  
den unge magistern som presiderar vid sin första dis
putation -  informatorn som förser sina smågrevar 
med pedagogiska vältalighetsstycken -  den med or
densband och stjärnor behängde ämbetsmannen un
der en parentation i det vittra Utile Dulci -  och 
slutligen Svenska Akademiens första direktör som 
iklädd hovets skimrande galadräkt harangerar bisko
par och baroner» (s. 13). De båda första bilderna 
knyter huvudsakligen an till avhandlingens studium 
av Kellgrens retoriska utbildning, de tre senare till 
dess studium av Kellgren som utövande talare.

Första avhandlingskapitlet, »Kellgren och retori
ken» inleds med korta anmärkningar kring syfte och 
metod samt avhandlingens avgränsning -  det är Kell
grens bevarade tal på prosa som skall behandlas -  och

med en kort teckning av »Den retoriska bakgrunden». 
Här pekar Burman först på ett äldre litteraturbegrepp, 
som jämställde ’vitterhet’ med ’vältalighet’, där den 
litterära framställningen sågs som ett medel att åstad
komma något, inte som ett mål i sig. Detta litteratur- 
begrepp var, understryker hon, dominerat av retori
ken. Hon går så igenom några retoriska grundbegrepp 
och ger en kort sammanfattning av retorikens och 
retorikkritikens historia, för att snabbt landa i Kell
grens svenska 1700-tal och vältalighetens roll under 
detta skede. Så följer ett avsnitt om »Den vittra meri
teringen» som ansluter till Bennich-Björkmans syn på 
författarskapet som en ’meriteringshjälp’. I ännu ett 
avsnitt, som kort presenterar Kellgrens bevarade pro
satal, ställs några frågor som delvis kommer att styra 
den fortsatta framställningen. Kellgren var, sägs det, 
ju inte bara en »karriärsugen» utan också en »radikal 
ung man» (s. 20):

»Spelade kanske hans upplysningsidéer in på hans 
vältalighet? Man skulle ju kunna tänka sig att han 
använde den som ett redskap för att föra fram sina 
egna uppfattningar också i sammanhang där detta 
inte förväntades av honom och därmed visade sig 
mer eller mindre öppet oppositionell. Hur var egentli
gen hans förhållande till den klassiska retoriken -  att 
han var beroende av den är uppenbart, men i hur hög 
grad? Kan man skönja någon utveckling i hans välta
lighet, kanske en frigörelse från traditionen till för
mån för en ny inriktning på talekonsten?»

Sista avsnittet i första kapitlet är en forsknings
översikt. Inledningsvis går Burman här till rätta med 
den gamla litteraturhistoriska sedvanan att identifi
era poeten Kellgren med privatpersonen Kellgren och 
att avvisa talaren Kellgren som en förkonstlad och 
förklädd roll. Med fog slås det fast att ’Kellgren poe
ten’ och ’Kellgren vältalaren’ båda är litterära rollges
talter. Själva forskningsöversikten är knapp: här be
rörs först, i anslutning till Habermas, 1700-talet som 
genombrottstid för en ny typ av offentlighet och, di- 
kotomin mellan en äldre litterär kod, ’repertoardikt
ning’, och en nyare, ’verkdiktning’. Därefter ges såväl 
ris som ros åt makarna Eks Kellgren. Skalden och 
kulturkämpen, en bok som ju inte arbetar med be
grepp som ’roller’, ’institution’ eller ’kod’, och så 
nämns några ytterligare viktiga verk inom Kellgren- 
forskningen. När det gäller retoriken fästs uppmärk
samheten på Lausbergs Handbuch der literarischen 
Rhetorik samt på tre svenska avhandlingar som sägs 
innehålla inslag av betydelse för studiet av vältalighe
ten under 1700-talet. Kerstin Ekmans essäsamling om 
inträdestalen i Svenska Akademien får också ett om
nämnande. Till sist ges en kort skiss över avhandling
ens uppläggning.

Redan i detta första kapitel introduceras en am
bivalens i synen på vältalaren Kellgren. Dels ses han 
som en litterär rollgestalt, styrd av sin vilja till vitter 
meritering och i grunden helt bestämd av den äldre 
uppfattningen av ’institutionen litteratur’. Dels frågas 
det, utifrån en mer romantiskt präglad syn på littera
turen som uttryck för personligheten, efter Kellgrens 
’egna åsikter, i förhållande till de åsikter han föresprå
kar i talen (se citatet ovan). Men om det nu är så att
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vältalaren Kellgren är en rollgestalt, varför skulle han 
då i sina tal framföra »egna uppfattningar också i 
sammanhang där detta inte förväntades av honom» 
och därmed visa sig »mer eller mindre öppet opposi
tionell»? Detta skulle ju innebära att Kellgren åsido
satte en av retorikens och den äldre litterära institu
tionens huvudprinciper, den om decorum eller an
passningen till situation, miljö och publik.

Ambivalensen i synen på Kellgren har delvis en 
grund i avhandlingens brist på diskussion kring syfte 
och tillvägagångssätt, så till vida som avsikten med 
arbetet inte verkar vara tillräckligt penetrerad. Det 
deklareras att syftet »är att ge en bild av vältalaren 
Kellgren och av hans prosatal, som hittills varit en 
försumma del av hans produktion» (s. 13). Hur denna 
bild skall fås att framträda sägs dock inte. Utan bak
grund syns ingen bild, utan perspektiv blir den platt. 
Är det förhållandet mellan Kellgrens egna uppfatt
ningar och den retoriska normen -  på det som man då 
skulle kunna kalla för ’åsiktsplanets decorum’ -  som 
skall ge bilden av Kellgren? Eller är det Kellgrens 
eventuella »frigörelse från traditionen till förmån för 
en ny inriktning på talekonsten» -  som jag uttolkar 
som syftande på en emancipation från retoriken -  
som är huvudämnet? Och behöver det inte i så fall 
också diskuteras om inte Kellgrens eventuella frigö
relse från traditionen är ett uttryck för en samtida 
kollektiv frigörelse från inslag i den klassiska retori
ken, om Kellgren inte också är en tidstyp med ett 
tidstypiskt förhållningssätt till det klassiskt-retoriska 
arvet?

Det förs ingen diskussion av denna art i avhand
lingen. Därigenom blir målsättningen vag -  är det 
institutions- eller individperspektivet som skall anläg
gas? -  och forskningsöversikten löst anknuten till det 
som följer. Bristen på diskussion av bakgrund och 
perspektiv gör det nämligen svårt att avgöra vad det 
är som är avhandlingsrelevant tidigare forskning. 
Forskningsöversikten diskuterar till exempel inte de 
tidigare insatserna inom sådana ’huvudområden’ för 
avhandlingen som ’den retoriska utbildningen i 
skolor och vid universitet under 1700-talet’, ’ordens
livet under 1700-talet’ och ’Svenska Akademien’. Och 
den preciserar inte heller tillräckligt klart de olika 
aspekterna av det centrala begrepp som är avhand
lingens primära arbetsredskap -  retoriken.

Själva ordet och dess bruk i avhandlingen definie
ras visserligen: med ’retorik’ förstås ’teorin om tale
konsten’, med ’vältalighet’ dess praktiska tillämpning 
(s. 13). De metodiska reflexioner som efterlyses gäller 
inte ordet utan saken. Vad avses till exempel med 
begrepp som ’retorikens regler’, ’retoriska mönster’ 
och liknande i avhandlingens kontext?

Retoriken var visserligen, i den form den fått inom 
skolretoriken under 1700-talet, ett tämligen konserva
tivt system, som därför till nöds skulle kunna gå un
der beteckningen ’retoriken’. Det fanns emellertid 
också andra ’retoriker’, bundna till praxis i andra 
1700-talsmiljöer än skolans. De byggde på skolretori
ken, men var ingalunda identiska med den. En frigö
relse från skolretorikens mönster behöver alltså inte 
innebära en frigörelse från retoriska mönster över 
huvud taget utan kan också vara uttryck för en an

passning till en annan retorisk norm, lika bjudande i 
den miljö där talet hölls. Men i så fall blir ’frigörelse’ 
och ’anpassning’ två sidor av samma mynt.

Lausbergs Handbuch, som är en av avhandlingens 
huvudkällor till företeelser som ’retorikens regler’ el
ler ’retoriska mönster’, har kritiserats just för att den 
behandlar retoriken som någonting som står fritt från 
miljö och övrig historisk kontext. Internationellt 
finns dock numera en stor och principiellt intressant 
diskussion kring komplexet ’retorikens död under 
1700-talet’ som just insisterar på och belyser retori
kens historiska och kontextuella bundenhet. Med dess 
hjälp borde avhandlingens retoriska grundbegrepp ha 
preciserats. Först mot en bakgrund som aktualiserar 
de kontextuella rollförväntningarna går det att på ett 
historiskt intressant sätt belysa vältalaren Kellgren, 
dels i förhållande till samtiden, dels i hans olika reto
riska roller.

I litteraturförteckningen förekommer inga sådana 
framställningar om retorik som kunnat ge underlag 
för den mer teoretiska diskussion om perspektiv och 
bakgrund som jag efterlyst. Däremot är litteraturge
nomgången både fullständig och gedigen när det gäl
ler områden som faktiskt behandlas i avhandlingen. 
Omfattande arkivstudier har gett Burman möjlighet 
att på åtskilliga ställen i avhandlingen ompröva sak
förhållanden som ansetts vedertagna. Hon har upp
märksammat tidigare okända dokument om och av 
Kellgren och studerat talen även i deras handskrifts
versioner. Därigenom har hon lyckats få fram intres
santa upplysningar även om sådana svårfångade ting 
som Kellgrens actio vid framförandet av talen. Av
handlingens ’faktabas’ är alltså värdefull, och vilar på 
gott och grundligt arbete. Mina kritiska synpunkter 
på avhandlingen gäller inte själva grundforskningen 
utan sättet på vilket den gedigna faktabasen meto
diskt och analytiskt tagits i bruk.

Avhandlingens andra kapitel sätter Kellgrens reto
riska skolning i centrum. Först behandlas studierna 
för fadern i hemmet, och därefter studiegången enligt 
1724 års skolordning som reglerade retorikundervis
ningen i skolan och vid gymnasiet i Skara. För avsnit
tet om Kellgrens studier vid Åbo universitet har Cari
na Burman kunnat bygga på en hel del lokalt material. 
Här porträtteras bland annat två av Kellgrens lärare i 
retorik, Henric Hassel och H. G. Porthan. Kapitlet är 
omsorgsfullt och välgjort, ett bidrag inte bara till 
Kellgrensforskningen utan också till utforskningen av 
den svenska 1700-talslitteraturen mera generellt. 
Kellgrens utbildning var tämligen typisk, den omfat
tande retoriska drill som kom honom till del ’drabba
de’ också övriga skolade svenska 1700-talsförfattare. 
Detta måste forskningen hädanefter ta större hänsyn 
till.

Kapitlet följer Kellgrens studier i Åbo fram till dess 
han antas som docent, det undersöker konkurrenser
na om vältalighetsprofessuren och bibliotekarietjäns
ten i Åbo, två tjänster som Kellgren sökte, och tar 
dessutom upp Kellgrens deltagande i Vitterhetsaka
demiens pristävlingar i poesi och vältalighet efter 
överflyttningen till Stockholm. Kronologiskt sträcker 
sig kapitlet fram till 1780 och därmed fram till slutet 
av Kellgrens ’akademiska era’. Han övergav sedan
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sina lärda ambitioner och skulle, som Burman 
skriver, fortsättningsvis bara bry sig om en akademi, 
den med arton ledamöter. Kapitlet innehåller också 
den första analysen av ett tal: vinnartalet i Vitterhets
akademiens tävling 1779 på temat »Vore menniskan 
lyckligare, om hon förutsåg sit öde i verlden?»

Tredje avhandlingskapitlet tar oss tillbaka till 1770 
och följer sedan Kellgrens införmatorskarriär, först i 
Finland, sedan i Stockholm. I centrum för framställ
ningen står tre tal som har sin upprinnelse i informa- 
torsuppdragen. Det första av dessa brukar kallas för 
»Hälsningstal i Aurora»: avhandlingen argumenterar 
klokt för att det nog snarare är fråga om ett tal som 
var avsett att framföras av någon nyantagen ledamot 
inför Åbo hovrätt. Det andra talet är Kellgrens gravtal 
1776 över matmodern Anna Sophia Fleming och det 
tredje ett tal, troligen från 1778, som Kellgren skrev 
för en av sina unga elever Meijerfeldt i Stockholm, 
»Tal i et OrdensSällskap, bestående af 7 och 8-årige 
adelsmän». Kapitlet innehåller också analyser av de 
tre talen.

I avhandlingens kapitel fyra återförs vi ännu en 
gång till åren kring 1770 och får följa ännu en Kell
gren genom åren: denna gång gäller det ordensbro- 
dern. Här studeras Kellgrens engagemang i sex vittra 
ordnar: Awazu i Åbo, som troligen var en studentor
den, Aurora i Åbo, Apollini Sacra i Uppsala, Utile 
Dulci, Par Bricole och Franciskanorden, de tre sist
nämnda i Stockholm. Här analyseras också Kellgrens 
tre bevarade ordenstal: »Tal om Satirens skadeliga 
verkan» i Aurora troligen hösten 1776, ett tal som 
inledde parentationen över Carl Fredric Leijonhielm 
i Utile Dulci våren 1780 och det mycket långa paren- 
tationstalet över Johan Wellander i utile Dulci våren 
1785.

Huvudperson i avhandlingens femte kapitel är aka
demiledamoten Kellgren. Kapitlet har en delvis an
nan tonvikt än de föregående i det att det ganska 
starkt koncentrerar på Kellgrens åsikter i olika frågor, 
dels som de formulerats i hans tal, dels i andra källor. 
Det första tal som analyseras här är inträdestalet från 
våren 1786. Därefter studeras de sex svarstal, med 
vilka Kellgren som Svenska Akademiens direktör ha- 
rangerade nyinvalda ledamöter under åren 1786 och 
1787. Så följer en kort framställning om Kellgrens 
direktörstal från december 1786, som framför allt ger 
en bild av Kellgrens sätt att leda högtidssammanträ- 
det som helhet. Kellgrens sista tal i Akademiens 
kontext riktade sig till Gustaf III hösten 1790, då 
kungen just kommit tillbaka från fälttåget i Finland, 
och analysen av detta tal är den sista i avhandlingen.

Avhandlingens sjätte och sista kapitel, »Slutord», 
summerar några av de resultat som avhandlingen sägs 
ha fått fram: Kellgren använde sin talekonst för sin 
vittra meritering; Kellgren anpassade sig som talare 
efter publikens förväntningar och uttalade därvid i 
stort sett de åsikter som de styrande ansåg att han 
borde ha; Kellgren var mindre oppositionell som väl
talare än som poet; Kellgren övergav aldrig retoriken 
men lärde sig successivt att bruka den på ett mer 
självständigt och medvetet sätt; Kellgren övergav 
med tiden en typ av retorik som spelade enbart på 
känsla för en typ av retorik där känslan knöts sam

man med en mer belärande inriktning; Kellgren in
korporerade ideal från såväl upplysning som förro
mantik i sin retoriska repertoar, men han lämnade 
aldrig den retoriska tradition han en gång fostrats in i.

Jag vill börja den kritiska genomgången med några 
synpunkter på avsnitten om Kellgrens lärare i Åbo, 
Hassel och Porthan (s. 35-48). Här påpekas då och då 
att både Hassel och Porthan hade en något annorlun
da inställning till retorikens lärosystem än den som 
kännetecknade den äldre skolretoriken. Om Hassel 
sägs det att han i det akademiska latinet sökte »ersätta 
1600-talets tunga stil med en lättare och mera an
vändbar» och det talas också om Hassels »praktiskt 
inriktade retoriksyn». Om Porthan får vi veta, att han 
under Kellgrens studietid var »en typisk företrädare 
för den brittiska, empiriska forskartypen». En under
sökning av föreläsningsanteckningar knutna till Port
hans undervisning kring en typisk skolretorik av gam
malt snitt, Vossius Elementa rhetorica, sägs ge vid 
handen att Porthan var inriktad »på retorikens prak
tiska tillämpning» och hävdade dess »samhälleliga 
betydelse». Avsnittet konkluderas med påståendet att 
Porthans Vossiusföreläsningar till stor del rör sig 
»kring praktiska aspekter av retoriken, kring den till
ämpade vältaligheten».

Aven om Hassel och Porthan de facto kan ha velat 
åstadkomma en nyinriktning av skolretoriken, med 
tyngdpunkten förskjuten åt ett tidstypiskt, mer nytto- 
betonat håll, så framgår detta dock inte klart genom 
Burmans beskrivning av deras undervisning. Retorik
undervisningen i äldre tid tycks -  i den mån man kan 
följa hur den gick till genom bevarade urkunder -  ha 
varit just praktisk och konkret och alltså ganska olik 
sitt av 1700-talets retorikkritik förmedlade rykte. Un
gefär hundra år före Hassel och Porthan verkade Da
niel Achrelius som vältalighetsprofessor i Åbo. Hans 
handbok i brevretorik från 1689 lägger på ett mycket 
likartat sätt stor vikt vid praktiska övningar och vid 
nyttoaspekter på retoriken. I beskrivningen av Has
sels och Porthans undervisning -  som bygger på gott 
grundarbete med svårtillgängligt arkivmaterial -  
känner jag alltså igen en äldre typ av praktiskt inrik
tad retorikundervisning, och övertygas därför inte om 
att dessa lärare just i katedern skulle ha givit uttryck 
för en ny inriktning.

Bilden av det nya hos Hassel och Porthan borde 
inte, menar jag, enbart ha tecknats utifrån skolretori- 
kens föga progressiva kontext. Fanns det till exempel 
hos dem något av den kritik mot skolretoriken som 
formulerats inom den aristokratiska franskklassicisti
ska teorin under senare delen av 1600-talet? Eller av 
den retorikkritik som tog sig starka uttryck inom den 
engelska empirism, som Porthan var influerad av? 
Såg de själva några skillnader mellan skolretorik och 
andra typer av retorik? Hur förhöll sig Porthans reto
rikundervisning i katedern till hans praktik i talarsto
len i Aurora? Går det att klarare tids fästa och miljö
bestämma den nya retorik som de båda lärarna sägs 
stå för?

Jag vill stanna kvar ett ögonblick i Porthanavsnittet 
och gå in på en oklarhet som ursprungligen stammar 
från Curtius’ eljest så beundransvärda Europäische
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Literatur und Lateinisches Mittelalter. Här redovisas 
(s. 45) några yttranden av Porthan om loci och loci 
communes: Curtius har fått generationer av litteratur- 
vetare att använda dessa begrepp på ett märkligt sätt. 
Hos de äldre retorikteoretikerna själva är loci, ’ställe
na’ -  topoi är den grekiska synonymen -  de tankestäl
len, där talaren vid inventio finner sina argument: 
vanliga loci för ett lovtal är till exempel sådant som 
ätten, föräldrarna, uppväxt och studier, berömliga 
gärningar. Loci var allstå ett slags ’checklistor’ som 
talaren använde när han skulle ’uppfinna’ vad han 
skulle säga: fanns det något berömvärt att ta fram om 
ätten? vad kunde man säga om föräldrarna? hur lyc
kades studierna? och så vidare. Loci communes där
emot är sådana uttryck som talarna ofta fann på ’stäl
lena’ och som därför blev till stående uttryck: om den 
lovprisades barndom varit bekymmersam, så brukade 
det till exempel heta, att »han som Hercules fått stri
da med ormar redan i vaggan». Curtius blandar ihop 
loci och loci communes och låter därtill topos betyda 
inte bara ’stället’ utan också det som talaren funnit 
när han sökte på stället. I avhandlingen används be
greppen ibland på Curtius’ vis, ibland i en mer ’klas
sisk’ bemärkelse, vilket är en smula förvillande.

Kellgrens första bevarade vältalighetsprov på prosa 
är knutet till hans deltagande i Vitterhetsakademiens 
pristävlingar (s. 56 fi). Till att börja med, visar Bur
man, stötte Kellgren herrarna i akademien för pannan 
med vanvördiga tankar och formuleringar. Men han 
lärde sig snart. 1778, då han enligt Burman »tagit 
lärdom av skadan och höll sig till akademins smak» 
fick han guldmedalj för en dikt, och 1779 vann han 
ännu en guldmedalj, nu för ett vältalighetsstycke. 
»Han har där», sägs det i avhandlingen (s. 56 f.),
»[-----] anpassat sina åsikter efter akademins. I 1779
års prisskrift i vältalighet är hans egen uppfattning om 
religionen dold under ett tjockt lager av kristen from
het, och endast i undantagsfall kan man i prisskriften 
skymta upplysningsmannens idéer.»

En avhandlingsförfattare som tagit sin utgångs
punkt i överväganden om litterära roller, om retoriskt 
decorum och om författarskap som meritering inom 
det äldre litterära systemet borde enligt min mening 
uppfatta frågan om Kellgrens personliga ärlighet i 
dessa sammanhang som anakronistisk och irrelevant. 
Men liknande uttryck för något som liknar förvåning 
över att Kellgren gör vad han ju faktiskt enligt av
handlingens tes borde göra -  lyder decorum mer än 
egna övertygelser -  finns flerstädes, särskilt i avhand
lingens femte kapitel, där ’Kellgren akademiledamo
ten’ genomgående matchas mot en annan figur som 
man skulle kunna kalla ’Kellgren själv’. De ’upplys
ningsidéer’, som vinnartalet sägs ge uttryck åt, är för 
övrigt inte radikalare än att de skulle kunna ha fram
ställts av vilken konservativ prästman som helst; de 
innebär kritik av »Oracel, svartkonst, horoscoper».

Det första av de tal som analyseras i informatorska
pitlet är det så kallade »Hälsningstal i Aurora» (s. 
70 ff.). Här finns en skarpsinnig argumentering om 
talets miljö och förslaget som framförs, att talet var 
avsett för Åbo hovrätt, är en god hypotes. Jag undrar 
dock, om man alls kan uppfatta talet som framfört.

Talet består, enligt Burmans analys (s. 74 ff.), av

bara två delar: exordium och refutatio. Av peroratio 
återstår enbart en oavslutad första mening. Ett tal 
består dock alltid av minst tre delar och ett typiskt tal 
av minst sex: exordium eller inledning; partitio, en 
disposition, åtminstone ifall talet skulle bli långt; nar
ratio, själva sakframställningen; propositio eller peti- 
tio, det förslag eller den begäran som talet framställ
de; argumentatio med underavdelningarna probatio 
och refutatio, det vill säga skäl för och emot, vilket 
ibland kunde sammanarbetas med narratio i en enda 
sekvens, och så till sist peroratio eller slutklämmen.

Hälsningstalet är alltså, redan av Burmans analys 
att döma, ofullständigt: ett tal kunde visserligen 
undvara partitio, argumentatio, probatio och refutatio 
ifall det var tillräckligt kort och därtill inte gav sig ut 
för att bevisa något. Men just detta tal är faktiskt 
resonerande och argumenterande. Jag skulle därför 
vilja lägga ett annorlunda dispositionsmönster över 
talet, ett mönster som visar att det rör sig om ett 
ofärdigt utkast.

Jag menar, för det första, att exordium saknas. Just 
exordium brukade ha en klargörande funktion: se till 
att åhörarna fattade vad saken gällde. Och detta är ju 
här en gåta. Jag menar sedan att hela den första långa 
paragrafen är en narratio som utreder samhällenas 
uppkomst med syftet att nå fram till nödvändigheten 
av överhet och lagar. I narratio skulle talaren ge bak
grunden -  det var oftast fråga om den historiska -  till 
den tes han ville driva. Detta gör Kellgren genom att 
utgå från Rousseaus motstridande synpunkt och gen
driva den. Han brukar alltså inte ordo naturalis, utan 
en konstfärdig ordo artificialis. Han börjar med Rous
seaus propositio om samhällslivets tyranni och 
närmar sig via den föregivet objektiva, historiska 
översikten en betydligt bättre tes, den egna. Narratio 
skulle likna en objektiv bakgrundsteckning, men en 
driven talare borde också se till att strö in den egna 
uppfattningens argument som en slags frön i texten.

Först talar Kellgren här om människornas naturliga 
behov av att hålla samman. Sedan nämner han att det 
dock finns »helt motstridiga intressen» som »arbeta 
på att söndra oss» och knyter dessa till födan, kärle
ken och äganderätten -  här kan människor komma i 
konflikt med varandra. Och slutligen säger han att det 
bara finns en sak som kan hindra denna samhälls- 
skadliga söndring: »en ännu starkare lidelse» än de 
egoistiska behov han nämnt, och det är »afsky för 
Smärtan, och Lagarnes straff». Dessa hjälpmedel 
»äro de enda fästen mot det blinda begärets raseri».

Därmed är Kellgren framme vid den andra paragra
fen i texten och vid den tes som talet skall driva, det 
vill säga propositio. Den formuleras på flera olika sätt, 
kanske mest pregnant på detta: »Så oumbärlige, där- 
före, som Lagarne äro i ett samhälle, så onyttige vore 
de med det samma, om de ej tillbörligen skipades.» 
Därefter talar Kellgren allmänt om vilka som bör 
sköta rättskipningen och kommer sedan -  och då tar 
den bevarade texten slut -  fram till den särskilda 
domare och rättskipare i Åbo hovrätt, som han tydli
gen sedan tänkt utbreda sig om. Att börja generellt 
och fortsätta specifikt var en vanlig dispositionsmo- 
dell inom talekonsten.

Jag menar alltså att man kan argumentera för att
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talet är en spillra, något som också skulle kunna för
klara att Kellgren aldrig lät trycka det.

Jag vill fortsätta med ännu ett informatorstal och 
denna gång ett som Kellgren tycks ha varit stolt över 
eftersom han lät trycka det flera gånger: gravtalet över 
Anna Sophia Fleming (s. 80 ff.).

Avhandlingen ger talets översiktliga disposition (s.
81) : exordium fram till och med rad 7, därefter något 
som kallas talets huvuddel, från rad 8 till sista sidans 
rad 15, och till sist peroratio. Det sägs att indelning av 
talets huvudparti i narratio och argumentatio inte är 
tillämplig i detta fall, och detta kan jag åtminstone 
delvis hålla med om. Jag tycker dock att denna kom
mentar borde ha relaterats till talets huvudgenre, ge
nus demonstrativum eller lovtal, eftersom den gäller 
generellt för många tal av denna art. Retorikläroböc
kernas ’normalmodell’ byggde på strukturerna hos 
genus deliberativum och genus judiciale, rådgivande 
och juridiska tal, som ju hade den gemensamma upp
giften att övertyga åhörarna om en sak som de inte 
från början ansåg vara självklar. Åhörarna kring fri
herrinnan Flemings bår behövde emellertid inte upp
fordras till sorg och saknad: de ansåg redan i utgångs
läget att det var sorgligt att hon var död. Kellgren 
behövde alltså inte lägga ner någon möda på att arbe
ta för denna tes. Uppgiften blev i stället att ge uttryck 
åt det som låg bakom den gemensamma sorgen, och 
genom detta uttryck upprätta ett äreminne över den 
döda.

Men det finns ändå en argumentationsstruktur i det 
som kallas för talets huvuddel. Den har inte argumen- 
tativ funktion utan tjänar ett annat syfte, att motivera 
lovprisningen. Stycket som börjar »Vänd dig bort, 
flyktiga Sköna» har en pendang i det stycke som av
slutar lovprisningen: även Anna Sophia Fleming var 
»skön, rik och behagelig», precis som den »flyktiga 
Sköna» -  men helt olik henne i alla andra avseenden.

Vi skall dock gå tillbaka ett steg, till exordium. I 
analysen sägs det att Kellgren här vänder sig från 
prydnaden till saken själv och vill visa upp sin trovär
dighet genom att trycka på sin sanningsenlighet (s.
82) . Denna roll viker talaren dock inte bara åt sig och 
sitt tal: han applicerar den också på friherrinnan Fle
ming. I exordium finns dessutom ett par markörer om 
talets stilnivå, som jag menar borde ha fått spela roll 
för analysen. Sanningen kännetecknas, sägs det, av 
»Prosaisk gång», den sanna bilden tecknar man »med 
enkla drag». Trots detta avslutas avhandlingens ana
lys av talet med påståendet att det är »avfattat i en 
hög stil, som också är mycket utsmyckad» (s. 87). Jag 
vill anmäla en annan uppfattning.

Min invändning har egentligen relevans för samtli
ga stilkarakteristiker i avhandlingen, och därför vill 
jag knyta an till ett par andra stycken som handlar om 
stil. Det första är ett kort citat (s. 56): »Ännu under 
1700-talet tillämpade man ju den s.k. trestilsläran, 
vilken innebar att ämne, syfte och stil skulle harmoni
era. Man räknade således med tre stilar: en hög, en låg 
och en mellanstil.» Harmonieringen, det vill säga 
principen om decorum, var förvisso alltid av vikt 
inom retorikens lärosystem, hur detta än konkret ge
staltade sig genom tiderna. Denna del av citatet är 
alltså invändningsfri. Att utifrån en 1700-talskontext

räkna med enbart tre stilarter är däremot att göra ett 
komplicerat förhållande alltför enkelt.

Från slutet av 1600-talet kan man inom den retori
ska teorin konstatera ett växande intresse för elocutio, 
i första hand definierat som ’stil’. Det medför inte att 
trestilsläran överges som huvudindelning, men väl att 
den kompletteras och finindelas. I Johan Biurmans 
svenska brevundervisning från 1731, som har många 
allmänretoriska inslag, finns det förutom de tre 
huvudstilarterna också Stylus analyticus som är vid
lyftig och omskrivande, Stylus syntheticus, som är 
kortfattad, och dessutom skämtsam stil och allvarlig 
stil, det vill säga sju huvudstilar. Utöver dessa 
huvudstilar räknar Biurman därtill med tolv under
ordnade stilarter för olika funktionsområden: filoso
fisk, oratorisk, historisk, poetisk, satirisk, romanisk 
(liknar den historiska men är mer flytande och 
prydd), homiletisk, juriststil, hovstil, komisk stil, 
köpmannastil och brevstil. Jag tror inte att en sådan 
mångfald av stilar skulle ha kunnat fungera som ana
lysinstrument. Men jag är övertygad om att analyser
na skulle ha vunnit på om stilfrågan komplicerats mer 
än vad som skett. Frågan om stil var ju en huvudfråga 
inom den samtida retoriken och intimt förbunden 
både med retorikkritiken och med de nya inslagen i 
det retoriska systemet.

Frågan om stil, närmare bestämt den höga stilen, 
diskuteras ännu en gång i avhandlingen i anslutning 
till analysen av talet över Wellander (s. 142 ff.)- Vid 
det laget har vådorna av de oprecisa stilbegreppet 
visat sig: Burman har hunnit rubricera stilnivån i alla 
de tidigare analyserade talen -  hälsningstalet, talet 
över Fleming, »Tal i et OrdensSällskap», »Tal om 
Satiren», talet över Leijonhielm -  som »hög» eller 
»relativt hög». Denna etikett vill hon nu också helst 
sätta på Wellandertalet, något som hon dock upp
fattar som en smula problematiskt (s. 144):

»Det är således ganska anmärkningsvärt att Kell
gren här använder sig av lika hög stil som i talet över 
Anna Sophia Fleming och Carl Fredrik Leijonhielm -  
Wellander var ofrälse och saknade dessutom ställning 
i världen.»

Problemet är grundat i decorum: talets ’höjd’ skulle ju 
bestämmas av ämnets ’höjd’ och ämnet, Wellander, 
var ju ’lägre’.

Som ett av kriterierna på hög stil används här från
varon av biografiska detaljer och vardagliga benäm
ningar. För Wellandertalet ges bland annat exemplet 
att det vardagliga ’läsa och skriva’ bytts ut mot »at på 
papperet känna och sjelf aftekna språkets bilder». Ett 
annat stilkriterium blir själva frekvensen av olika 
stilgrepp.

Jag menar att Burman i det första kriteriet blandat 
samman en typ av franskklassicistisk observans -  
inga låga och alltför konkreta ord -  som visserligen 
kunde vara påkallad i hög stil under detta tidsskede 
men också ibland i lägre, beroende på ämnet -  med 
retoriska kategorier för stilnivå, och i det andra foku
serat på ett moment som inte ger några tydliga utslag 
när det gäller Kellgrens prosatal. Jag menar därtill att 
det inte är särskilt intressant att bara arbeta med
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stilrubriceringar som gäller talen som helheter betrak
tade.

En anknytning till det gamla ’Vergilii hjul’, som ju 
en gång betraktades som den mest lyckade bilden för 
trestilsläran, skulle ha kunnat ersätta det första krite
riet och ha hjälpt till åtminstone med en grovsorte
ring. I Vergilii hjul sammanställdes ju personer på tre 
olika nivåer med företeelser lämpliga att bruka på 
respektive nivå. Detta skulle ha kunnat appliceras på 
metaforikens relativa ’höjd’ i talen: Gäller bilderna 
eller jämförelserna stormar och åskdunder eller stilla 
ro i dygdens famn? Har de universell karaktär eller 
knyter de an till det nära och intima livet? Därmed 
skulle avhandlingsförfattaren ha fått ett bättre kriteri
um för gradering av talens, eller, ännu hellre talav
snittens, relativa ’höjd’.

Att genom blotta frekvensen av stilgrepp bestämma 
stilnivån i Kellgrens prosatal verkar vara ogörligt. 
Dessa var samtliga maktpåliggande och fordrade sti
listiskt raffinemang oavsett stilnivå: ett tal på, låt oss 
säga, ’högre medelnivå’, borde visserligen vara lite 
annorlunda än ett ’högt’ tal -  men lika välgjort.

Stilresonemangen kan konkretiseras med hjälp av 
gravtalet över friherrinnan Fleming. Första bilden för 
henne som vi möter är den av trädet som störtats av 
sommarvinden. Det är inte fråga om någon lager eller 
cypress utan om ett fruktträd, det vill säga ett typiskt 
’mellanstilsträd’ enligt Vergilii hjul -  där var det po- 
mus, äppleträdet. Sedan tar Kellgren upp ätten -  som 
skulle kunnat ge anledning till storståtliga inventioner 
-  och går den förbi. Det är inte det yttre utan det inre, 
personens dygd, som gäller, något som uttrycks så 
drastiskt och ovanligt som att den döda i detta avse
ende skulle ha varit friherrinna även om hon varit gift 
med »den ringaste arbetare». I den fortsatta lovpris
ningen plockar Kellgren ur loci precis sådana ’saker’ 
som han skulle kunnat använda om vilken dygdig gift 
kvinnsperson som helst. Han undviker alltså ’höga’ 
inventioner. Allt framställs dock, som ju också Bur
man påpekat, på ett stilistiskt mycket utarbetat och 
intrikat sätt. Jag skulle vilja påstå, att talets lovpris- 
ningsavsnitt också formellt förkroppsligar sitt före
mål. Det går fram med enkla anspråk, enkla bilder, 
precis som friherrinnan själv, och är ändå, närmare 
besett, av oklanderlig formell kvalitet!

I sorgeavsnittet svingar sig så Kellgren upp ett par 
pinnhål när det gäller stilnivå. Han spelar med större 
pathos och han blir nu också universell i sin syftning. 
Och i per or atio tar han ytterligare ett kliv uppåt: här 
talas det också om »den Oändliges ändamål», om en 
syn som är »för svag, at genomtränga himlarne», och 
här får helgonen själva till slut ta till orda.

Talets ’stil’ är alltså inte en utan flera: Kellgren 
arbetar på olika nivåer i olika partier av talet. Själva 
spelet med stilnivåer är intrikat och en viktig del av 
dess retoriska utformning. Det är inte heller bara 
fråga om formell ekvilibristik, utan spelet har också 
en meningsbärande uppgift. Det motsvarande gäller, 
så långt jag har kunnat se, också för Kellgrens övriga 
prosatal. Men eftersom avhandlingens stilkriterium 
gjorts så vagt, att allting blivit ’högt’, har Burman 
frånhänt sig möjligheten att anslysera detta spel med 
nivåer. Och därmed också möjligheten att åskådliggö

ra det element i Kellgrens vältalighet som kanske 
starkast bidrog till hans retoriska berömmelse hos en 
stilintresserad samtid.

Innan vi lämnar gravtalet över Fleming vill jag gå 
in på det som sägs om just detta tal i slutkapitlet (s. 
200), att talet är »tydligt beroende av skolretoriken», 
och att det ser ut som om Kellgren skrivit det med en 
/<9c/-samling uppslagen framför sig. Detta knyts till att 
de sörjande kring båren var retoriskt obevandrade:

»Kellgrens avsikt med talet var självfallet också att 
visa sina egna färdigheter som talare, och inför en 
pbulik, som var inflytelserik men saknade mera ingå
ende retoriskt kunnande, var det kanske nödvändigt 
att skriva ett konventionellt tal enligt alla retorikens 
regler för att man över huvud taget skulle inse dess 
kvaliteter.»

Det sägs emellertid, i anslutning till analysen (s. 77 f.), 
att Kellgren 1777 lät trycka talet i Gjörwells Samlaren 
-  som ett led i sitt försök att introducera sig i det 
litterära Stockholm, får man förmoda. Samma år 
trycktes talet också i Göteborgstidskriften Hwad nytt? 
med kommentaren att det nog läses »med lika upp
märksamhet i Götheborg, som i Finland». Och därtill 
tog Kellgren med det i sina Samlade skrifter 1796, där 
han enligt Burman »endast tog upp de verk han ansåg 
bäst». Visar inte detta att Kellgren, liksom andra av 
hans samtida, hade uppfattningen att talet visst inte 
bara passade för en retoriskt okunnig publik? Att de 
tvärtom uppfattade talet som något ’extra’ som höll 
även för konnässörernas hårda bedömning?

Utrymmet tillåter inte att jag fördjupar mig i alla 
avhandlingens analyser. Jag går förbi de båda avsnit
ten om »Tal i et OrdensSällskap» och »Tal om Sati
ren», samt avsnittet om talet som inleder parenta- 
tionshögtiden över Leijonhielm och stannar till vid 
undersökningen av parentationen över Wellander (s. 
131 ff.). Jag tänker inte gå in på själva det analytiska 
arbetet här utan ta upp frågor av annat slag.

Talet är mycket långt och innehåller också en rad av 
något som Burman kallar ’exkurser’ om »tryckfrihet, 
uppfostran, musik och operans litterära värde» (s. 
145). Burman vänder sig -  som jag menar med rätta -  
mot Eks sätt att se åtminstone en av dessa som en 
programförklaring och en »djupgående introspek
tion». Hon visar också, att ’exkurser’ tillhör själva 
genren ’äreminne’ och att de finns hos andra talare än 
Kellgren.

Jag skulle dock vilja ställa frågan om inte de många 
exkurserna i talet har ett närmare samband med reto
riken som metod än vad som framgår i avhandlingen. 
Talets föremål, Wellander, var av lägre stånd, han 
hade varit en tillbakadragen person med sparsam 
konstnärlig produktion, och därtill var det ett par år 
sedan han dött. Vad kunde man, i den retoriska ar
betsprocessen inventio, hoppas att ’finna’ om en så
dan man? Vad fanns det att ta till som kunde fylla 
parentationsaktens utmätta tid, och svara emot de 
övriga storståtliga arrangemangen?

Jag kommer att tänka på en betydligt äldre författa
re, Lasse Lucidor, och hans lösning på problemet med 
inventio för en gravskrift över friherren Axel Gyllen- 
stierna, som dött redan vid sex års ålder. Där krävdes
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också ett visst format, en viss utförlighet i beskriv
ningen av gärningarna. Lille Axel hade inte hunnit 
åstadkomma något nämnvärt. Lucidor löste svårighe
ten genom att slå fast, att Axel hade ett gott minne. 
Och därmed hade han gett sig själv anledning till att 
gå in på och gå igenom alla de kända exempelgestalter 
i historien, som också haft ett gott minne -  och fick på 
detta sätt ihop en hel sida med referenser till stora och 
vördnadsbjudande personer. Sedan kunde Lucidor 
knyta dem till sexåringen genom att avrunda med att 
Axel, om han fått leva, »Them allom warit lijk; om 
icke öfwergått».

Exkurserna i Wellandertalet tar sina utgångspunk
ter i den dödes produktion och intressen, och formar 
sig därmed till mångordiga utläggningar som både 
handlar om och inte handlar om den döde. Bör inte 
dessa exkurser -  och andra i andra äreminnen -  kny
tas till /«z;e«//0 -processen snarare än till genrekonven
tioner? Den retoriska processen tycks mig ha varit 
själva upphovet till dessa konventioner.

Och därtill, kan man tänka, kan exkurserna i Wel
landertalet ha haft det goda med sig att de, med 
bibehållet decorum, kunde ’lyfta’ sekvenser av talet, 
och därmed naturligtvis också dess helhet, till högre 
stilnivå. I anslutning till dessa ämnen kunde talaren 
gå ut med större anspråk och präktigare bilder än när 
han talade om rådmannen själv. Även här hade alltså 
en undersökning av spelet med stilnivåer i talets olika 
avsnitt varit motiverad.

Kapitlet om akademiledamoten är, som jag fram
hållit, det avhandlingskapitel som är mest öppet för 
kritik ur retorisk och retorikhistorisk synvinkel. Jag 
vill dock inleda med några rader om åsikter, det vill 
säga om det komplex som jag finner mindre relevant i 
detta kapitel. Det gäller bedömningen av Kellgrens 
hållning i hans artikel »Om Vitterhets-Academier» i 
Stockholms Posten 1782. Efter att ha citerat Kellgrens 
ord om att akademiernas fonder inte borde användas 
till pristävlingar utan till att ge författare »beständig 
pension af lika storlek, med en hederlig Ämbetsmans 
lön» skriver Burman (s. 149) att detta tyder på, att 
Kellgren anser att »en författare ska kunna försörja 
sig på sin penna». Det sägs också att han därmed 
»kritiserar det äldre system, som han annars tycks ha 
föredragit».

Skall orden tolkas så? Då en författare lever på sin 
penna i Bennich-Björkmans mening betyder det att 
han får betalt per styck. Vad Kellgren här tycks tänka 
på är en garantilön, som inte är kopplad till produk
tion. Men redan Skogekär Bergbo drömde, i Thet 
swenska språketz klagemål, om en gyllene framtid då 
författarna fick garantilön: »Och the som något 
skrifwa / Kanske / först til ett Proff / För vth skal man 
them gifwa / Alt hwad them görs behoff». Det är, 
menar jag, hos Kellgren just fråga om ett ’författaräm- 
bete’ -  om en ämbetsförfattare av helt renodlat slag, 
som inte ens längre skall behöva gå under täcknamn 
som ’kunglig bibliotekarie’ eller ’sekreterare i Num
merlotteriet’. Denna tolkning strider inte emot utan 
är snarast en logisk fortsättning av Kellgrens tidigare 
syn.

Uppe på sidan 151 ställs ett par frågor som blir 
ledande för beskrivningen av akademiledamoten och

som också illustrerar min huvudinvändning mot ka
pitlet. Jag citerar:

»Nu hade akademikritikern blivit ledamot i kung
ens nyinstiftade akademi. Skulle hans idéer kollidera 
med dess syften och göra honom till oppositionell 
ledamot? Eller skulle han kanske, liksom sin stora 
förebild Voltaire, anpassa sig efter kraven och bli en 
mönstermedlem?»

Jag menar alltså att frågor av denna typ inte lämp
ligen besvaras inom denna avhandlings kontext och 
att det därför är olyckligt att de så starkt präglar sista 
huvudkapitlet. Avhandlingen skulle ju, enligt den in
ledande deklarationen, inte handla om idéer utan om 
retorik. I detta kapitel handlar den om bådadera -  och 
kanske mest om just idéerna. Tyngdpunkten ligger 
snarare vid talen som åsiktsyttringar än vid talen som 
tal. Kapitlets projekt blir därför mindre att undersöka 
Kellgren vältalaren i Svenska Akademiens miljö än 
att försöka fastställa vad Kellgren egentligen tyckte i 
de olika frågor som han tar upp i talen.

Kapitlet klargör alltså att Kellgren förmodligen 
tyckte ett och i talen sade något annat. Detta är dock 
inte mycket till resultat eftersom det faktiskt följer 
redan av de inledande principiella deklarationerna i 
avhandlingen, där det slagits fast att ’Kellgren vältala
ren’ är en roll och retoriken ett språkligt normsystem 
styrt av decorum. Just denna avhandlingsidé, att utan 
förutfattade efterromantiska meningar om ’äkthet’ re
spektive ’förställning’ presentera Kellgren i sina rol
ler, skulle ha kunnat ge framställningen det perspek
tiviska lyft som det goda underarbetet förtjänar. 
Tyvärr har Burman bara gått halva vägen -  och nu 
lämnar hon den mer eller mindre.

Föreställningen om att Kellgren som talare ville 
framföra ’egna åsikter’ har inte bara lett till vaghet om 
målsättningen utan ibland också till övertolkningar. 
Detta kan exemplifieras genom en passus ur inträdes
talet, Kellgrens ord om »Snillets Republik». Burman 
citerar Kerstin Ekmans ord att »En republik erkänner 
ingen konung» och tillfogar följande omdöme (s. 
162):

»Man kan här ana ett underliggande plan i inträdes
talet -  i sin diskussion av smaken visar sig Kellgren 
som en välanpassad akademiledamot, men genom 
formuleringen »Snillets Republik» ger han den lyhör
de åhöraren en insikt om att invalet i Svenska Akade
mien inte gjort Kellgren tam.»

Men ordet ’republik’ behöver ingalunda tolkas som 
’icke-monarki’ och förstucken kungakritik: det har i 
äldre tradition en fullkomligt neutral betydelse av 
’stat’. Jag tror alltså inte på idén om ’ett underliggan
de plan’, om införstådda blinkningar i detta samman
hang.

Jag lämnar med denna lilla anmärkning inträdesta
let och går över på behandlingen av de svarstal som 
Kellgren höll vid välkomnandet av nya ledamöter i 
Akademien. Om dessa sägs sammanfattningsvis föl
jande (s. 166):

»Kellgrens svarstal är varandra ganska lika till upp
läggning och stil. Efter att i exordiet ha hälsat den nye
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ledamoten övergår han till att tala om något allmänt 
ämne, varefter han i peroratio ånyo anknyter till den 
inträdande.»

Burman har funnit det lämpligt att, när det gäller 
dessa tal, behandla de ’personanknutna’ delarna för 
sig och de ’allmänna ämnena’ för sig. Om dessa all
männa avsnitt säger hon att Kellgren på grund av 
decorum ibland fick modifiera sina privata meningar 
och att utläggningarna troligen snarare bör ses som 
»riktlinjer för akademiens ställningstaganden än som 
de programförklaringar eller ’frimodigt’ framförda 
deklarationer som Ek så gärna gör dem till» (s. 166). 
Vi får dock veta att Kellgren publicerade dessa utlägg
ningar, eller som Burman kallar dem, ’innehållsliga 
kärnor’ i talen, som separata essäer. Kellgren kunde 
alltså tänka sig att stå för deras innehåll även utanför 
Akademiens kontext, något som väl måste uppfattas 
som ett stöd för Eks uppfattning.

Burman har som nämnts valt att särbehandla ’kär
norna’, ordnade efter de idékomplex som de diskute
rar. Det viktiga i en retoriskt inriktad avhandling 
borde emellertid inte vara ’kärnornas’ idéinnehåll 
utan deras funktion inom talens ram. Burman har lagt 
märke till att ’kärnorna’ ansluter dels till de inträdes
tal, som svarstalen svarar på, dels till kvalifikationer
na hos de personer, som valdes in -  ja till yttermera 
vissojust de som låg till grund för deras inval (s. 185 
med flera ställen). Men hon har genom sin upplägg
ning av analyserna inte lyckats driva hem sin poäng. 
På samma sätt som ’exkursena’ i Wellandertalet är ju 
också ’kärnorna’ relaterade till talens kontext och till 
inventio. Här står alltså Kellgren inför en predikare, 
en historieskrivare, en språkman som skall hälsas väl
komna. Var hittar han de lämpliga loci för tal om 
dessa personer? Eftersom alla valts in på grund av 
meriter blir ett naturligt val att söka i locus ’gärningar
na’. Och där uppenbarar sig alltså just sådana generel
la ämnen som predikokonsten och dess krav, frågan 
om vad som gör historieskrivning till en vitter syssla 
och frågan om hur språket bäst kan stadgas. Ser man 
inte ’kärnorna’ i deras sammanhang ser man inte 
’retoriskt’ på svarstalen.

Jag hoppar över analysen av Kellgrens direktörstal 
och går i stället in på hälsningstalet till Gustaf III 
1790 (s. 193 ff. själva analysen s. 196ff.). Någon in
delning av talet görs inte i avhandlingen, och analysen 
är också mycket snabb. Jag vill komplettera den och 
göra några jämförelser med gravtalet över Fleming.

Talet är, som Burman skriver, ett lovtal som samti
digt är en bön om fortsatt stöd till Akademien. Talets 
exordium sträcker sig fram till rad 11 och innefattar 
således både Akademiens och Sveriges glädje över att 
kungen är »lyckligen frälst ur krigets faror» och åter
kommer »krönt av Lagrar, och med Friden i sin 
famn», och Kellgrens egen blygsamhetsförklaring. 
Här etableras en stor distans mellan kungen och tala
ren: det är inte, som i talet över Fleming, minsta fråga 
om något gemensamt projekt. Hade adressaten varit 
lägre, hade vi förmodligen inte fått se honom bärande 
Friden på sina armar utan tvärtom vilande i Fridens 
famn. Men Gustaf är så stor att han till och med 
förmår lyfta allegorin.

Så följer ett stycke som jag vill rubricera som narra
tio, raderna 10 till 21. Här beskrivs akademiledamö
ternas synliga glädje men också deras dolda fruktan 
för att kungens nåd inte skall lysa över dem i samma 
utsträckning som förr. Sedan följer då begäran, peti- 
tio, rad 21 till rad 1 på nästa sida: »Måtte Ed: Mi: 
nådigst tillåta Academien, att i djupaste underdånig
het för Eders Mts fötter få nedlägga sitt bekymmer 
och sina önskningars förmätenhet!» Det är alltså inte 
bara Kellgren själv som gör sig modest: han framstäl
ler också Akademien som ringa, fastän höjd över den 
ovärdige tolk som den fått. Har Akademien några 
önskningar att lägga fram är dessa per definition för
mätna. Så följer argumentatio, rad 1 till och med 10, 
för den begäran som Akademien trots allt vågar sig 
fram med, med bilden av Akademien som ett linde
barn -  här blir den vittra församlingen verkligen liten 
i bokstavlig mening -  som behöver »icke blott ett 
skydd från thronen, men en stråle af dess glans», 
något som fortsätts i den vackra stegringen med 
»stödjas», »förklaras», »förelysas» och »upphöjas» 
och den utmejslade summeringen: »Academien har 
ägt denna lycka, och blomstrat; hon har saknat den, 
och aftynat: Vågar hon ännu att hoppas dess åter
komst?» Argumentationen leder alltså fram till för
säkran om att Akademien intet förmår utan kungen 
och bekräftar alltså att hans nåd är oundgänglig. En 
ny apostrof inleder sedan peroratio, och i denna del 
lyfter Kellgren både kungen och framställningen till 
högsta nivå, för att sedan än en gång upprepa den 
förmätna och vågsamma bönen att kungen i nåd måt
te »sänka sig ned till de vittra Lekar Han sjelf en gång 
stiftat, bland de Lärjungar Han sjelf kallat!»

Visst kan man som modern läsare känna sig illa till 
mods av detta golvslickande och tycka att det passar 
illa till den bild man helst vill göra sig av upplysnings
mannen Kellgren. Men detta bör inte hindra histori
kern att se med tidens blick på denna talekonst och att 
se att talet faktiskt är skickligt ihopkommet, språkligt 
välformulerat och genomarbetat. Jag har svårt att 
finna någon annan grund än en ohistorisk ’äkthetsfö- 
reställning’ till Burmans kommentar om att ämnet 
»sannolikt inte lockat Kellgren till någon entusiasm 
vid författandet» (s. 198). Varför skulle detta ämne ha 
varit mindre lockande än de övriga som förelädes 
honom i Akademien? Här fick han ju verkligen möj
lighet att visa upp sig som talare på högsta professio
nella nivå och spela med hela sitt register.

I kapitlet »Slutord» summeras de övergripande re
sultaten av avhandlingens undersökning om vältala
ren Kellgren. Utifrån några av de påståenden som 
formuleras här vill jag också summera min egen 
granskning av avhandlingen.

Mot första påståendet i kapitlet (s. 199), »För Jo
han Henric Kellgren innebar vältaligheten en del av 
den vittra meriteringen inför en ämbetskarriär», har 
jag inga invändningar, utom att det möjligen kunde 
ha fortsatts med satsen: ’Vältaligheten blev också en 
viktig del av själva ämbetskarriären.’ I samma stycke 
konstaterar Burman att Kellgren visserligen, i några 
tidningsartiklar, vänt sig »mot det mekaniska rabb
landet av Vossius’ retorik» i skolorna, men inte mot 
retoriken själv. Att en gustavian var kritisk mot en
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retorikundervisning som bara bestod i rabblande av 
ett verk som tryckts i Sverige första gången 1652 är 
föga märkligt. Att ett sådant konstaterande finns i 
med i slutkapitlet understryker, menar jag, det berät
tigade i min kritik av att avhandlingen inte tillräckligt 
uppmärksammat de tids- och miljöbundna aspekter
na av den retoriska normen.

Andra stycket börjar med påståendet att »Kellgren 
tycks som vältalare ha uppfyllt de krav som ställdes 
på honom och anpassat sig efter publikens förvänt
ningar.» Läst rätt upp och ner säger påståendet bara 
att Kellgren behärskade retorikens och talekonstens 
elementa. Läst lite mera subtilt borde det innebära 
det en slags avhandlingens egen självprövning: om 
detta är talekonstens elementa, varför har Burman så 
ofta, och särskilt i femte kapitlet, låtit sig ledas av ett 
forskningsintresse som ser ut att vilja frånkänna Kell
gren dessa grundläggande kunskaper om decoruml

Nästa påstående jag vill stanna vid är det om att 
»Kellgren kunde använda retoriken för kritik och op
position i sin poesi, men aldrig lika öppet i sina prosa
tal» (s. 199). Detta påstående aktualiserar ånyo frågan 
om decorum i betydelsen skrivarens eller talarens roll 
i förhållande till publiken. När Kellgren skrev dikt 
skrev han från en position som möjligen låg något 
närmare rollen ’Kellgren själv’ än då han höll tal. I 
talen var hans avsändarposition av en tydligare repre
senterande art: han talade ju inte bara från represen
terande positioner utan också mycket ofta på en insti
tutions vägnar. Redan av denna anledning fanns det 
alltså i talen mindre rum för kritik och opposition. 
Och därtill kommer att jag inte kan finna att den 
kritik, som Burman säger sig ha hittat i talen, på något 
vis skulle strida mot decorum. Att orden om »Snillets 
Republik» inte bör förstås kungakritiskt har jag redan 
hävdat. Att Kellgren i »Tal om Satiren» kunde vända 
sig mot de bigotta berodde förmodligen på de miljö
specifika decorum som rådde inom Aurora. Kellgren 
hade ju för övrigt, som Burman själv påpekat, redan 
’etablerat sig’ som satirisk person inom förbundet. 
Den personliga kritiken mot Sjöberg är så pass försik
tig att den bara blir en införstådd blinkning som inte 
på något sätt bryter ramen. När det gäller kritik i 
retorisk kontext bör man fråga efter vad situationen 
och miljön tillät. Mot sina åsikter syndar Kellgren 
kanske ibland, men aldrig mot decorum.

Nästa avsnitt diskuterar den vanskliga uppgiften 
»att bestämma Kellgrens relation till tidens skiftande 
retoriska ideal» (s. 200). Här duger det inte att avvak
ta »en mera systematisk undersökning av svensk väl
talighet under 1700-talet». Vad skulle en sådan ha att 
bygga på om inte avhandlingar som denna? En stadi
gare grund för en sådan kommande systematisk fram
ställning hade avhandlingen kunnat lägga längs två 
vägar, som leder i delvis annan riktning än avhand
lingen så som den föreligger.

Den ena skulle vara att studera Kellgrens tal i rela
tion även till aktuell retorisk debatt utanför skolreto- 
rikens område i Sverige vid denna tid: att se närmare 
på de teoretiker som yttrade sig i frågan om den 
offentliga talekonsten och att noga undersöka vilka 
kriterier de samtida använde då de bedömde Kell
grens tal. Det som föresvävar mig här är alltså en

retorikhistorisk undersökning av ’koderna’ utanför 
skolans ram och en kompletterande receptionshisto
risk undersökning av ’vältalaren Kellgren4.

Den andra vägen till kunskap om Kellgrens och 
tidens ideal skulle kunna ha vunnits genom mera 
ingående och systematiskt uppbyggda analyser av ta
len, syftande till en bild av ’systemet Kellgrens tale
konst’, inplacerat i tid och miljö. Den bilden hade 
visserligen, till själva sin kärna, blivit mera statisk än 
den som avhandlingen vill teckna. Men den hade 
kunnat förses med en klar historisk och social inplace
ring som tog lika mycket hänsyn till det retorikhistori
ska som till det personhistoriska. Inom ramen för en 
undersökning av denna typ hade också de olika talar- 
roller, som Kellgren intar i avhandlingen, bättre kun
nat integreras. Helt oavsett graden av systematisk 
ambition anser jag att de retoriska analyserna i av
handlingen borde ha gjorts på ett noggrannare sätt, 
särskilt när det gäller den stilistiska utformningen av 
talen.

I slutkapitlet diskuteras också frågan om det är 
»möjligt att urskilja en viss utveckling» hos Kellgren 
som vältalare (s. 200). Två utvecklingslinjer tas upp. 
Den ena är att Kellgren med tiden når ökad »medve
tenhet och mognad» och börjar att friare tillämpa vad 
han lärt under studieåren. Tanken är rimlig och ver
kar närmast självklar. Men tyvärr ger inte talen -  
tvärt emot vad avhandlingen suggererar -  någon 
grund för en sådan slutsats. Den bygger nämligen på 
att det tidiga talet över Anna Sophia Fleming ses som 
»beroende av skolretoriken», något som inte jag och 
tydligen inte heller Kellgren själv håller med om: han 
lät ju trycka det både separat och i sina Samlade 
skrifter. Finns det inget ’beroende’ tidigt tal att peka 
på, kan man inte heller konstatera någon successiv 
mognad och frigörelse.

Den andra utvecklingslinjen består, skriver Bur
man, av »Två företeelser, som kan synas strida mot
varandra [---- ]: den intellektuella inriktningen och
betoningen av känslans betydelse» (s. 200). Burman 
spårar i talen en successivt starkare betoning av de 
intellektuella, belärande dragen: det sägs att »Docere 
blir det dominerande draget på bekostnad av move
re», att känslan visserligen »finns kvar, men i nära 
förening med de intellektuella diskussionerna och 
mera sällan renodlad.» Burman fortsätter (s. 200): 
»Det är inte frågan om att enbart röra till tårar, ens i 
parentationen över Wellander, utan avsikten är en 
annan.»

Inte heller i detta avseende ger talen underlag för 
slutsatsen. Talet över Fleming är visserligen både 
känslosamt och tidigt. Den minnesgode läsaren erin
rar sig dock att talet över Wellander hölls sedan denne 
varit död i två år, och vidare att Kellgren i början av 
detta tal ställde »sorg», som leder till gråt, mot »sak
nad», som ger tröst, och valde »saknad» till talets 
ämne. Här gav alltså varken situationen eller Kell
grens eget ’projekt’ någon anledning till att arbeta 
med movere. Och i vilka andra av de bevarade talen 
skulle Kellgren ha velat eller kunnat spela med käns
lans argument? »Tal i et OrdensSällskap» och »Tal 
om Satiren» var skämtsamma tal, och när det gällde 
Leijonhielm var det inte Kellgren själv som höll pa-
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rentationen utan Simmingsköld. Inträdestalen, svars- 
, direktörs- och kungatalen i Akademien gav inte hel
ler någon anledning till att röra publiken till tårar. Att 
docere successivt dominerar på bekostnad av movere i 
Kellgrens tal beror inte på utveckling utan på uppdra
gens art.

Burman söker förena Kellgrens förnufts- och käns- 
losida (s. 201 f.): i två akademital har han tryckt på att 
det ideala språket är en förening »mellan den lärdes 
förnuft och den känsla som representeras av skalden 
och vältalaren». I »Philosophen på landsvägen» har 
han också formulerat aforismen: »Känna hastigt, och 
känna djupt: Se der hela grunden till Skaldens, Ora- 
torns, Artistens Snille.» Jag menar för egen del att 
Kellgren i dessa båda fall inte alls syftat på de båda 
talemodi docere och movere utan på andra ting. I 
första fallet gäller det språket i historien och Akade
miens uppgift: Akademien bestod just av ’lärda’ och 
’skalder’. I det andra fallet gällde det en del av skal
dens, talarens och artistens andliga utrustning, själva 
’snillebiten’, om uttrycket tillåts. Därutöver fordrade 
både Kellgren och samtiden smak och gedigen lärdom 
(något som för övrigt också påpekas i avhandlingen, 
sidan 140).

I slutkapitlets sista stycke försöker Burman precise
ra vältalaren Kellgrens plats mellan »retorisk ’reper
toardiktning’» och »förromantisk ’verkdiktning’» (s. 
202 f.). Hon menar att hans vältalighet aldrig bryter 
med traditionen utan blir »en förening mellan docere 
och en ny tids ’prometheiska låga’», att den »förro
mantiska inriktningen» blir »en ny beståndsdel som 
läggs till de övriga i hans litterära arsenal».

Inte heller denna slutsats tycks mig gälla för ’välta
laren Kellgren’. Det är visserligen riktigt att poeten 
Kellgren, även i sina mest ’förromantiska’ dikter, ar
betade med en fast retorisk strukturering. Men av
handlingen har ingalunda visat att Kellgren har släppt 
in någon ’förromantik’ i sina tal. Den har tvärtom 
understrukit sambandet mellan vältalaren Kellgren 
och en äldre litterär institution. Det nya i Kellgrens 
talekonst bör man rimligen inte heller söka på de 
vägar där Burman har sökt det -  i kritik, opposition 
eller andra brott mot decorum -  utan i det sätt på 
vilket Kellgren förmådde bruka och modifiera en 
gammal retorisk kod så att den väckte de samtidas 
stora beundran. I ett här citerat brev från 1785 uttryc
ker Leopold sin beundran för Kellgrens tal över Wel- 
lander. Leopold jämför Kellgren med Dalin och me
nar att han har vad denne saknat, »den Känsla, den 
harmoniska Själ, denna prometheiska låga som up- 
lifvar Konstnärens arbete och som förskönar de San
ningar man funnit» (s. 202). Vad var det egentligen 
för drag i Kellgrens tal som fick den gamle parnass
väktaren att uttrycka sig så lyriskt och ’förroman- 
tiskt’? På den frågan får man inget riktigt svar i av
handlingen.

Burmans Kellgrenavhandling har sin styrka i det 
personhistoriska, i det goda arbetet med källor och 
litteratur i anslutning till Kellgrens utbildning och 
karriär, och härvidlag förmår hon också teckna en 
väsentligt annorlunda Kellgrenbild än den som möter 
hos Ek. De retorikhistoriska och retorikanalytiska de
larna av avhandlingen har däremot inte någon mot

svarande kvalitet. Den historiska inplaceringen av 
vältalaren Kellgren i vältalighetens system förblir vag. 
Analyserna brister i precision, och har nästan ingen
ting alls att säga om det stilistiska. De bidrag som 
avhandlingen ger gäller alltså Kellgren mer än väl
talaren Kellgren.

Stina Hansson

Ulla Nordin Lönner: C. J. L. Almqvists Målaren -  en 
strukturanalys. (Skrifter utgivna av Litteraturveten
skapliga institutionen vid Uppsala universitet, 23.) 
Sthlm 1987.

Vad gäller komplexitet, angelägenhetsgrad och krav 
på omfång har Ulla Lönner valt ett ämne för sin 
monografi som borde vara väl avpassat för den nya 
typen av avhandlingar. Hon har avstått från de sve
pande översikter, breda överblickar och vittgående 
perspektiv som signerats av forskare som Martin 
Lamm, Henry Olsson, Algot Werin, Olle Holmberg 
och Kurt Aspelin för att i stället fokusera sina studier 
till en enskild text. Förvånansvärt få Almqvistverk 
har blivit föremål för detaljanalyser, och man instäm
mer tillfullo i Lönners påstående att det är »much 
more to be done in close reading of Almqvist’s huge 
production. Tempting tasks await future researchers» 
(s. 155). Hennes eget val av objekt för närläsning är 
också synnerligen lyckligt. Genom sin troliga till
komst under sommaren 1840 placerar sig Målaren vid 
en gränslinje i författarens produktion, en period då 
han stod inför genomgripande förändringar såväl i 
sitt liv som i sin konstsyn, konstutövning och allmän
na ideologiska hållning.

Lönner driver en argumentering som uppenbarli
gen har tre syften. För det första: en intensiv närläs
ning av en enskild Almqvisttext, som på detta vis lyfts 
fram ur relativ obemärkthet. På köpet presenteras 
med utgångspunkt hos några teoretiker en mindre 
känd begreppsarsenal och nya infallsvinklar, vilka 
förväntas berika litteraturanalysen i allmänhet. För 
det andra: tesen att Målaren innebär ett normbrott i 
Almqvists författarskap och inom svensk litteratur, 
att den var unik då den utgavs och blev en banbrytare 
för en genre på uppmarsch (s. 21, s. 51). För det tredje: 
tesen -  delvis sammanhängande med den förra -  att 
Målaren är ett mer konsekvent och medvetet upp
byggt konstverk än vad samtid och tidigare forskning 
ansåg och ansett, att vad som betraktats som longörer 
och onödiga utvikningar har en funktion i helheten 
samt att berättelsen är en fullt genomförd metatext, 
och även på detta område ett pionjärarbete (s. 19).

Avhandlingens inledningskapitel behandlar Måla
rens bakgrund ur tre perspektiv: dess tillkomsthisto
ria, mottagande samt förekomst i tidigare forskning. 
Det är bokens i särklass kortaste avsnitt, och bristen 
på stoff är ett signifikativt indicium på den tystnad 
med vilken texten mottogs då den publicerades i ok
tober 1840, och det inte alltför stora intresse den visat 
sig äga för litteraturforskningen fram till dags dato.

Själva framväxten redovisas på avhandlingens förs-
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