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stora romanernas hjältinnor, av Astrée och Clélie 
och av Carte de Tendre. Hon skulle också vara lärd 
eller i varje fall ge intryck av att vara lärd. Av
ståndstagandet ledde till pryderi och en livsförne- 
kelse som kan påminna om den kristna medel
tidens men som var helt sekulariserad.

Preciositeten har alltid uppfattats som enbart en 
fransk företeelse. Men den hade motsvarigheter i 
andra länder och spred sig som ett mode. I Sverige 
finner man dock få spår av den. Drottning Kristina 
blev själv hjältinna i Mlle de Scudérys Le grand 
Cyrus och förekommer också i Somaizes Le dic- 
tionnaire desprécieuses och hon delade preciösernas 
syn på äktenskapet, men i motsats till dem var hon 
allt annat än pryd och de hade sannolikt stötts bort 
av hennes bondska manér, om de fatt lära känna 
dem. Något av preciositetens anda råder i Hiärnes 
roman Stratonice, men det är inte så egendomligt, 
eftersom den följer mönstret från L ’Astrée. Den 
som i Sverige har utvecklat mest av preciositetens 
livsstil är nog Aurora von Königsmarck. Hennes 
mönster i liv och stil under ungdomen hämtade 
hon från Le Mercure galant och tillsammans med 
några andra adelsdamer bildade hon i Stockholm 
ett lärt och vittert systraskap.

Om preciositet utanför Frankrike skriver inte 
Zimmer, och det hade man väl inte väntat. Vad 
man däremot kunde ha väntat är ett försök att 
förklara denna preciositet utifrån det samhälle den 
växte fram ur. Den uppstod qågra år efter frond- 
upproren, då adeln tuktats och var i färd med att 
bli en ämbetsmanna- och hovadel under den en
väldige konungen. Då förnyar den ett livsmönster 
som i historien varit förbundet med feodalismen. 
Damen utan nåd återuppstår men nu emanciperad, 
lärd och beredd att driva den gamla adelsdygden 
distinction till det absurda.

Bernt Olsson
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Tio forskare om Bellman. Föredrag vid Vitterhetsaka
demiens symposium 1 5 - 1 7  september 1976. Red. av 
Horace Engdahl. Filologiskt arkiv 20. Almqvist & 
Wiksell International. Sthlm 1977.

I september 1976 ordnade Vitterhetsakademien 
på förslag av professor Carl Fehrman, Lund, ett 
Bellmansymposium i Stockholm. Ett 40-tal littera
tur- och musikforskare från flera länder med an
knytning till Bellman och svenskt 1700-tal samla
des för att lyssna på föredrag och diskutera Bell- 
manforskning. Konferensen fick flera resultat. 
Man tillsatte en redaktionskommitté för Bell- 
manssällskapets standardupplaga, som skulle pla
nera den fortsatta utgivningen, delegera redige- 
ringsuppdrag till kompetenta Bellmanforskare och 
försöka skaffa ekonomiska medel. Ett annat resul

tat var den skrift som nu föreligger och som utgörs 
av föredrag hållna under symposiedagarna.

Olof Byström, som efter att ha varit redaktör 
och ensam ansvarig för textdelen i Bellmanssäll- 
skapets stand ard upplaga i drygt 40 år, avgår nu 
och sammanfattar i sin uppsats upplagans historik 
och framtid. Han menar bl. a. att den klena kom
mentaren i de två först utgivna banden, Fredmans 
epistlar (19 2 1) och Fredmans sånger (1922), moti
verar en nyutgåva av dessa. Bellmans produktion 
är stor. Standard upplagan omfattar nu 12 band, 
men minst lika mycket återstår att ge ut. Kvar är 
ungdomsdiktningen, pastoraler och satirer, prosa
skrifter, huvudparten av skämttidningen Hwad 
Behagas?, Bellmans eget företal till Fredmans 
epistlar, den tidiga backanaliska diktningen, reli
giösa dikter, parafrasen på Gellerts fabler, brev till 
och från Bellman m. m. Kommentaren till dessa 
kan krympas en hel del genom hänvisningar till de 
föregående volymerna.

Det skall tilläggas, att arbetet med att planera 
den fortsatta utgivningen har delegerats av kom
mittén till Gunnar Hillbom, Stockholm, som för 
närvarande arbetar på del 13  innehållande ung
domsdikter, tidiga visor och satirer.

En av svårigheterna med utgivningen av Bell
man är, att texterna överlevt i olika visböcker och 
är spridda på många olika ställen. Ofta vet man 
heller inte, om man kan lita på samtida eller senare 
gjorda attributioner. Speciellt besvärligt blir det, 
för att så lättviktiga ting som visor spreds, utan att 
man brydde sig om vem som en gång diktat dem. 
En av vissamlarna, Carl Matthias Völschow, som 
betytt mer än någon annan för bevarandet av 
Bellmans dikter ägnas berättigad uppmärksamhet' 
av Gunnar Hillbom i hans studie »Bellmanstexter- 
na i Völschows samlingar. Om samlarens förhål
lande till skalden och till sitt material».

Hillbom gör en viktig distinktion mellan aukto
riserad litteratur, som är bunden till en speciell 
författare, vilken har konstnärligt eller ekono
miskt intresse av sin text, och fritt traderad littera
tur. När det gäller den förstnämnda finns det an
ledning att söka efter originalet, den av författaren 
auktoriserade versionen. Den fritt traderade litte
raturen däremot är i grund och botten anonym och 
har traderats av andra än författaren, och formen 
har anpassats efter bruksbehovet. Det är därför 
meningslöst att fråga efter den ursprungliga ver
sionen. Bellmans dryckesvisor hör till denna sena
re kategori. Övergångsformer är sådana som ur
sprungligen traderats fritt, men som plockats in i 
ett senare planerat och auktoriserat författarskap. 
Detta är fallet med åtskilliga av Fredmans epistlar 
och sånger, vilka ju samlades ihop av poeten och 
hans vänner för att tryckas långt efter diktandet. 
Hillbom kan övertygande visa, att de två största 
vissamlingarna med betydelse för Bellmansdiktens
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tradering, Völschows och Wallens, hör samman på 
så sätt att Völschow skrivit av Wallens samling i ett 
par skilda serier av volymer. Det står också klart, 
att förbindelserna mellan Bellman och Völschow 
var intensivast i slutet av 1780-talet.

Men det är inte bara texten i olika versioner 
som vållar bekymmer vid utgivningen. De som 
forskar i Bellmans musik har det nästan ännu be
svärligare. Bellman gjorde som alla andra vispoe
ter den gången, han skrev sina texter till kända 
melodier, som han ibland ändrade för att de bättre 
skulle passa hans text. Han skrev inte själv noter 
utan nöjde sig med att ange första textraden till 
den sång vars melodi skulle användas. Man frågar 
nu inte så mycket efter varifrån Bellman fatt sina 
melodier, utan mera efter hur och när Bellman 
kan ha hört melodin. C.-G. Stellan Mörner, som 
haft den maktpåiiggande uppgiften att redigera 
musiken till de två senaste delarna av standardupp
lagans Dikter till enskilda, beskriver problem och 
arbetsmetoder i »Nyare forskningsrön kring Bell
mans poetisk-musikaliska egenart». Oftast saknas 
melodiangivelse, men strofform, rytm och re
fränger visar att dikten komponerats till en melo
di. Stellan Mörner skildrar det detektivarbete som 
varit nödvändigt för att få rätt på den troliga melo
din. Genom att ställa upp de strofer vars melodi 
Bellman legitimerat, främst Fredmans epistlar och 
sånger, i tabellform med betonade och obetonade 
stavelser samt rimflätning utskrivna har författaren 
provat, om de texter som nu saknar melodi kan 
sjungas på någon av de sålunda kodifierade texter
nas melodi. Vi vet sen förut, att Bellman gärna 
använde en älskad melodi till flera olika texter, så 
metoden verkar vettig. Ett problem uppstår emel
lertid, om Bellman analyserar en och samma melo
di olika. Då kan det bli fler eller färre versrader 
och annorlunda rimflätning i en senare text. Ett 
försök att lösa detta problem finns i den ameri
kanske forskaren James Massengales »Musi- 
cal-Poetic Patterns in Bellman’s Song Verse». Han 
är inriktad på att söka belysa Bellmans musika
lisk-poetiska teknik. Han visar att vanlig versskan
dering är otillräcklig eller direkt vilseförande, när 
det gäller Bellmans sångvers, och att man kommer 
längre, om man analyserar versen i musikaliska 
takter. Då blir det ofta tydligt, att det bakom en till 
synes komplicerad strofform döljer sig en följd av 
enkla 8-takts melodier, vilket är så typiskt för 
visan över huvud taget. I Torben Kroghs efter
följd urskiljer Massengale ett antal regler för mu
sikalisk parodi. 1 Var stavelse i texten motsvarar 
en ton i melodin. 2 En textrad motsvarar en melo
disk fras. 3 Ett skiljetecken (punkt, utropstecken 
eller frågetecken) avslutar var melodi. 4 En själv
ständig poetisk enhet -  strofen -  omfattar hela det 
melodiska materialet. Känner man melodin till en 
Bellmandikt, kan man med rätt stor sannolikhet

förutsäga hur strofform, radlängd och rimflätning 
skall se ut. Massengale menar, att det är möjligt 
att på detta sätt fa fram ett grundmönster (a base 
pattern). Han visar också med flera goda exempel, 
hur Bellman avviker från sådana grundmönster för 
att få fram en speciell effekt. Det är sådana avvi
kelser från normen som författaren menar är sär
skilt intressanta att undersöka. De skulle säga oss 
mycket om poetens tekniska genialitet. Genom att 
jämföra ett par fall, där Bellman använt samma 
melodi till olika texter, kan Massengale visa hur 
Bellman själv delar upp melodin olika. Det vore 
intressant att få dessa musikaliska analyser av ver
sen mera detaljerat utförda. Det är fler än under
tecknad som väntar på, att Massengales i maskin
skrift liggande avhandling skall publiceras.

Bellman var musikaliskt fransmännens elev, om 
det vittnar melodikommentaren i standarduppla
gan och Kroghs och Afzelius’ böcker om melo
diernas ursprung. Carl Fehrman beskriver i sin 
studie »Bellman och den franska visan» vad han 
kallar visornas textrum: krogen, salongen och tea
tern. Han kan visa, att miljöer liknande dem där 
Caveaupoeterna, Piron, Collé, Panard m. fl., drack 
och sjöng också fanns i Bellmans Stockholm. En 
sällskap sorden liknande le Caveau var ju t. ex. 
Hallmans Grekernas orden med Anakreon till 
skyddspatron. Aristokratiska salonger där man 
sjöng dryckes- och måltidsvisor på svenska och 
franska om vartannat saknades ju inte här heller, 
och franska sångspel kunde man se på svenska 
scener från ca 1750 och framåt. Sångspel i fransk 
stil skrev Bellman själv och Hallman, Kexel och 
Envallson. Många exempel visar den nära anknyt
ningen mellan franskt och svenskt. I Fredmans 
epistlar möts dryckesvisan, måltidssången och 
sångspelet. Gemensamt med de franska vispo
eterna och sångspelsförfattarna hade Bellman för
kärleken för parodin, sin förmåga att sätta nya ord 
till en känd melodi och den lättsinniga attityden 
till erotiken. Det som skiljer honom från frans
männen är naturskildringarna och draget av despe
ration och dödsfruktan, vilket gör epistlarna 
mångtydigare och djupare än de franska visorna. 
Denna intressanta studie är en del av Fehrmans 
bok Win och flickor och Fredmans stråka.

Ett för Bellmanforskningen i stort sett okänt 
kapitel är hur poeten mottagits utomlands, och vil
ken betydelse han kan ha haft för diktare i andra 
länder. Hans Ritte försöker att, i sin uppsats »Carl 
Michael Bellman und die deutsche Literatur. 
Anmerkungen zum Thema der literarischen 
Rezeption», råda bot på denna brist vad gäller 
tyska författare. Han ger ett antal exempel på om
diktningar av Bellmandikter gjorda av Voss, Kla- 
bund, Arndt m. fl. Han beskriver också Zuck- 
mayers drama Ulla Winblad. Ritte behandlar prob
lem som uppstår, då man vill presentera en dik
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tare som Bellman på ett främmande språk. Det 
gäller här att finna tyska termer för hans stil och 
tyskspråkiga diktare, som man kan likna Bellman 
vid. Det är tydligt, att det är den burschikose 
Bellman, dryckesvisepoeten, som tyskarna i första 
hand lärt känna och försökt efterbilda. Rokoko
poeten Bellman, menar han, kan jämföras med 
den unge Goethe. För att finna någon som blandar 
anakreontiska motiv och barockt tankegods som 
Bellman får man gå till en så tidig poet som J. Chr. 
Günther (död 1723). Det blir lättare för en tysk 
publik att fatta Bellmans egenart, om den kan 
jämföra honom med tyskspråkiga diktare. Rittes 
uppsats ger uppslag till vidareforskning om Bell
mans påverkan på tysk litteratur och om orsaker
na till det.

Bellmans religiösa diktning har i stort sett för
summats av forskningen. Sven Thoréns ännu 
opublicerade licentiatavhandling om Bellmans 
andliga diktning är ensam i sitt slag. Den klargör 
hur Bellmans dikter förhåller sig till evangelierna 
och till den samtida psalmtraditionen. Bellman 
sysslade under flera decennier med religiös dikt
ning vid sidan av arbetet med Fredmans epistlar, 
dryckesvisor och annat. 1787 gav han ut en sam
ling psalmer kallad Zions Högtid. I en spännande 
uppsats visar Lars Lönnroth, hur strukturer och 
berättarteknik i psalmerna liknar dem i den bac- 
kanaliska diktningen. Bellmans benägenhet för 
dramatisk form med berättare och scener gör sig 
tydlig också i psalmerna. I stället för Fredman 
uppträder här en predikare som kommenterar 
scener ur evangelierna, i stället för Bacchi Tempel 
som mytiskt centrum har vi Zions Tempel, i stället 
för kroggästerna har vi den kristna församlingen 
som publik osv. Lönnroth parallellställer en dikt 
om bröllopet i Kana och Fredmans epistel nr 40 
om bröllopet hos Bensvarfvars och utvinner slå
ende likheter och kontraster. Det återstår väl att 
undersöka hur genomförd och hur medveten den
na kontrastering av det religiösa och det backana- 
liska kan vara. Det är förvisso sant, att det i tiden, 
inte bara hos Bellman, finns en »dialektik mellan 
det religiösa och det bacchanaliska». Överallt i 
tidens visböcker ser man exempel på dryckesvisor 
som är skrivna i parodisk predikoton och citerar 
bibel och psalmbok. Säkert är det riktigt att, som 
Lönnroth gör, uppfatta Predikanten och Fredman 
som »antitetiska roller», som Bellman tar på sig, 
men som inte kan identifieras med Bellmans egen 
person.

Att Bellman är en medvetet arbetande diktare 
har vi länge vetat. Men man blir ändå överraskad 
över den detaljerade parodiska beräkning som 
Kurt Johannesson kan visa ligger bakom t. ex. vi
sorna om Bacchi bröllop och begravning. Ritualen, 
som den framstår i samtida förordningar, paro
dieras på punkt efter punkt. Man blir uppmärk
sammad på hur mycket ceremonierna betyder som

strukturerande element i Fredmans epistlar och i 
Bacchi ordenskapitel. Vi får dessutom veta hur 
betydelsefulla ceremonierna var i Bellmans samtid 
som officiellt teckenspråk, avsett att inpränta hos 
medborgarna den politiska och religiösa maktens 
orubbliga majestät. Bellman gör parodi och bur
lesk av ceremonierna. Det gäller bröllop, barndop, 
begravningar, baler, rättegångar, ordenskapitel, 
parader m. m. Johannesson beskriver fint, hur 
klassicismens diktat om överensstämmelser mel
lan innehåll och form är förutsättningen för Bell
mans burleska parodi. Han vänder upp och ner 
på klassicismens ideal genom att skämtsamt skildra 
fyllbultar och gatflickor som hjältar och hjältinnor. 
Författaren låter det bli en öppen fråga, om det är 
så, att Bellman, som under åren efter 1772 alltmer 
mildrar sin parodi och vänder sig till andra motiv 
och genrer, gör detta, för att skämt med ceremo
nierna kunde uppfattas som kritik av regimen och 
de makthavande, som han för sin egen skull ville 
hålla sig väl med.

Hur Bellmans diktning förvaltats i skolan och av 
körsångarna handlar de två sista uppsatserna. Mär
ta Netterstad följer de skiftande konjunkturerna 
för Bellmanssången i skolans sångböcker och fin
ner, att det nog var mycket tack vare melodierna 
som Bellman tidigt blev så populär bland sång- 
boksutgivarna. Naturligtvis är repertoaren ganska 
liten och endast oskyldigare strofer är medtagna. 
Natur- och miljöbeskrivande visor dominerar ur
valet, vilket håller sig rätt konstant fram till 1950- 
och 60-talen. Märta Netterstads slutsats blir att 
skolsången spelat en betydelsefull roll i populari- 
seringen av Bellman.

Hur uppkom seden att sjunga Bellman i kör? 
Folke Bohlin lyckas inte finna några belägg för att 
så skett under Bellmans tid. Det var inte förrän ett 
par decennier in på 1800-talet som man kunde 
höra Bellmanssång sjungas flerstämmigt. Kanske 
var det vid invigningen av Bellmansbysten på 
Djurgården den 26 juli 1829 som Bellman för 
första gången sjöngs i kör. Bohlins uppsats som 
följer Bellmanssångens historik fram genom 
1800- och 1900-talen och i korthet kommenterar 
olika arrangemang och ändringar, lär kunna 
komma till användning vid den studie av Bell- 
manstraditionens historia som snart måste skrivas.

Det anförande om Bellmanskritikens och Bell- 
manskultens historia som Mats Rehnberg gladde 
symposiedeltagarna med, men som inte finns med 
i föreliggande volym, gav också åtskilligt material 
till en sådan önskad studie.

Det skall tilläggas att Magdalena Hellquists re
dogörelse för sina forskningar i handskrifterna till 
Fredmans epistlar inte heller finns med i Tio fors
kare om Bellman, men att den studien och källge- 
nomgången nu finns utgiven av Svenska Vitter
hetssamfundet i två volymer.

Några sensationella nyheter är det väl inte som
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bjuds oss i dessa tio uppsatser av den senaste 
tidens Bellmanforskning. Det mest spännande fö
refaller mig vara Massengales och Lönnroths upp
satser. I övrigt är innehållet ett tålmodigt och ge
diget vidarebyggande på välkända fakta och tidiga
re forskning. Man kan fråga sig, om vi inte snart 
har tillräcklig kunskap om poeten och hans verk 
för att kunna skriva en utförligare biografi med 
anspråk på vetenskaplighet. Och en bibliografi! 
Bristen på en sådan gör överblicken svår och all 
forskning i ämnet tung och tidsödande.

Bo Nordstrand

Carl Fehrman: Vin och flickor och Bredmans stråke. 
Bellman och visans vägar. P. A. Nordstedt & Söner. 
Sthlm 1977.

Redan 1774 talar Fredrik Sparre om Bellmans 
dikter som chansons poissardes: »C’est le Vadé de la 
Suède». När romantikerna ett halvsekel senare 
började framhålla Bellman som »wår enda natio
nella och werkligt originella Skald», genmälde P. 
A. Wallmark i Journalen att njutandet och be
sjungandet av Bacchi håvor »är wäsendteligen det
samma öfwerallt . . .  Med ombytta namn på perso
ner, klädedrägter, ställen och dryckeswaror, kun
na Basselin, Piron, Pannard, Collé, Lattaignant, 
Laujon, Vadé, m. fl. Franska wisdiktare blifwa lika 
Swenska som Bellman och Bellman lika Fransysk 
som de.»

Svensk eller fransk? Detta är ett huvudtema 
äveni Carl FEhrmans nya Bellmansbok Vin och 

flickor och Bredmans stråke. Han nöjer sig inte med 
att som Wallman och många senare forskare räkna 
upp ett antal franska poeter inom liknande genrer. 
I stället skildrar han med utsökt behag vinkällarnas 
och krogarnas värld 1700-talets Paris. Mot denna 
bakgrund målar han också porträtten av Piron, 
Collé, Panard, Favart, Vadé och en berömda Ca- 
veau-kretsen. För första gången i svensk littera
turhistoria blir denna värld och denna poesi levan
de inför våra ögon.

Har de varit Bellmans förebilder och läromästa
re? Fehrman ger en mängd exempel att deras visor 
sjöngs i samtidens Stockholm och att deras dramer 
spelades på teatrarna. Ändå vill han framförallt ge 
»en studie av parallellitet, inte en studie i påver
kan. Ur likartade samhällsförhållanden och likar
tade traditioner kan de flesta likheterna mellan 
Bellman och de franska diktarna förklaras». Men 
genom jämförelsen träder Bellman onekligen 
fram i ett nytt ljus. Liksom sina franska kollegor 
diktar han på det dåtida samhällets hårda villkor, 
beroende av de förnämas nedlåtande beskydd, 
själv en levande myt i de kringfladdrande dryckes
visornas värld men också ett värnlöst offer för de 
officiella smakdomarna och ryktessmidarna.

Fehrman sammanfattar också denna poesi, Bell
mans liksom de franska poeternas, i en lika enkel 
som genial formel. Den skapas inom och för tre 
miljöer: krogen, salongen och teatern. Liksom po
eterna själva rör sig mellan dessa rum, så låter de 
också dryckesvisans traditionella lovsång av Bac- 
chus och Venus förfinas av salongens galanta kon
versation och intimitet och stundtals också förirra 
sig i teatrarnas fantastiska kulissvärldar och hyper- 
boliska lidelser. Kanske kan det sägas att Bellman 
mer diktatoriskt än någon av de franska poeterna 
tvingar dessa tre världar att smälta samman i sam
ma texter -  en av hemligheterna i hans poesi.

Det finns en odiskutabel förbindelse mellan 
Bellmans poesi och den franska dryckesvisan, 
vaudevillen och 1’opera-comique: melodierna. 
Fehrman understryker dock att dessa melodier var 
»vandringspokaler som nya diktare fyllde med 
ständigt nytt vin». Detta gäller verkligen för Bell
man. Han använder den gamla dryckesvisan 
»Quand la mer rouge» och diktar på denna melodi 
sin egen »Supa klockan öfver tolf»; med orden om 
»det våta röda» påminner han till och med om den 
ursprungliga texten. Ändå finns det en helt annan 
frenesi, »ett — svårtolkat och svårdefinierat — 
moment av desperation» i Bellmans poesi, som 
trots allt saknas i de franska versionerna.

Fehrman vågar också ifrågasätta den sakrosankta 
satsen om textens och musikens samstämmighet 
hos Bellman, de som redan Kellgren prisade: 
»Aldrig ännu voro Skaldekonst och Tonkonst me
ra systerligt förente ...»  Kanske är detta en illu
sion: vi har vant oss att höra text och melodi 
tillsammans, tills de blivit en oupplöslig enhet. 
Bellman kunde ju också använda samma melodi 
för dikter av vitt skilda stämningslägen. Därför 
framför Fehrman sin undran om inte vissa forskare 
— bland andra undertecknad — överdrivit »Bell
mans avsikter i riktning mot djupsinniga eller 
subtila effekter» i valet av melodier.

Detta är en väsentlig kritik. Möjligen kunde 
man söka en lösning av problemet genom att sär
skilja två typer av element inom Bellmans och 
1700-talets musikaliska material: melodierna som 
sådana samt de element av mer eller mindre ut
präglad »signalkaraktär», som väckte associationer 
till en bestämd stil, miljö, samhällsgrupp, stämning 
eller människotyp. Ända från renässansen hade 
man ofta använt samma melodier för psalmer, po
litiska visor, dryckes- och kärleksvisor eller som 
dansmusik. Det finns en sorts neutralitet men 
också en disponibilitet i dessa melodier, som 
måste förbrylla oss som lever efter romantiken 
med dess föreställning om melodin som den främ
sta bäraren av det djupast personliga och individu
ella i musiken. Därför är det naturligtvis högst 
osäkert om en viss melodi i sig förbands med 
någon bestämd social miljö, stil eller stämning hos 
Bellman eller hans samtid. Men man var också


