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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



tränad att lyssna efter den andra typen av musika
liska element, dessa »signaler» som kompositö
rerna av oratorier, operor, baletter och dryckesvi
sor använde sig när de modifierade detta gemen
samma melodiförråd efter varje genres speciella 
syften. Därför är Bellmansmelodiernas proveniens 
en kunskap av begränsat värde -  det väsentliga är 
vad Bellman gjort av melodin. Framför allt gäller 
detta Bacchi Orden och Fredmans epistlar. Där 
befinner sig Bellman närmast operans värld. Jag 
har svårt att tro att han, den musikaliske illusionis- 
ten, där skulle ha avstått från operakompositörer
nas teknik att genom rytmen, tempot, instrumen
tens klanger och sångarnas ornament anpassa me
lodierna efter de olika scenernas stämningslägen 
och dramatiska handling.

I hela sin bok överblickar Fehrman den tidigare 
Bellmanforskningen och sammanställer pietets- 
fyllt dess resultat. Samtidigt har han obestridligen 
skapat utgångspunkten för en ny och annorlunda 
Bellmanforskning. Alltför länge har den svenska 
litteaturhistorien låtit sig domineras av nationalis
tiska värderingar eller av en mekaniskt tillämpad 
komparativ metod. I Fehrmans bild däremot fram
står Bellman som en europeisk diktare utan att 
hans originalitet förringas. Bara en slutreflexion: 
vore det inte möjligt att vidga perspektivet både i 
tiden och i rummet? Före Caveau-poeterna och 
Vad é fanns 16oo-talspoeterna Theophi le d e Viaud, 
Saint-Amant, Scarron, hela denna skara av bur
leska och libertinska diktare som också besjöng les 
caharets och les debauches. Från 1640-talet sjöngs 
deras visor och lästes deras chockerande diktverk 
vid Kristinahovet och inom den svenska överklas
sen. I mångt och mycket verkar denna genre mer 
blodfull och hänsynslös än 1700-talets efterfölja
re. Kanske har denna franska tradition fört sitt 
hemliga liv inom det svenska samhället ända fram 
till Bellmans tid. Kanske har dessa äldre diktare 
gjutit sin kraft även i Bellmans diktning, den som 
ofta apostroferar Lucidors och Runius’ dagar.

Kurt Johannesson
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Demokratisch-revolutionäre Literatur in Deutsch
land: Jakobinismus. Gert Mattenklott/Klaus R. 
Scherpe (Hrsg.). (Reihe: Literatur im historischen 
Prozess. Ansätze materialistischer Literaturwis
senschaft. Analysen, Materialien, Studienmodelle. 
Bd 3/1.) Scriptor Verlag Gmbh. Kronberg/Ts. 
1975 ·

Harro Segeberg: Literarischer Jakobinismus in 
Deutschland. Theoretische und methodische Überle
gungen zur Erforschung der radikalen Spätaufklä
rung ^Literaturwissenschaft und Sozialwissen
schaften 3. Deutsches Bürgertum und literarische

Intelligenz 1750-1800 . Hrsg. Bernd Lutz. S. 
509-568). J. B. Metzler. Stuttgart 1974.

Gerhard Steiner: Georg Förster. (Sammlung Metz
ler) J . B. Metzler. Stuttgart 1977.

Inge Stephan: LiterarischerJakobinismus in Deutsch
land (1789-1806). (Sammlung Metzler) J. B. 
Metzler. Stuttgart 1976.

Vad menas med tysk jakobinism? Inge Stephan 
granskar kritiskt flera definitionsförsök i Literari
scher Jakobinismus in Deutschland (1789-1806). 
Hon stannar själv för följande: Med tyska jakobi- 
ner avses de som under 1790-talet »eine grund
legende Umgestaltung der deutschen Verhältnisse 
im Interesse breiterer Bevölkerungskreise an
strebten, sich dafür in Wort und Tat einsetzten 
und vor der Revolution als Mittel zur Verände
rung nicht zurückschreckten». Som en ytterligare 
bestämning anför hon »die Funktionalisierung der 
literarischen Produktion für den politischen 
Kampf für die Interessen der breiten Massen». 
Det innebär att jakobinerna sökte åstadkomma 
litterära former som kunde ge upphov till och 
vidmakthålla bestämda politiska handlingssätt. 
Gemensamt för dessa former var bl. a. deras 
kommunikativa, dialogiska prägel — »Adressaten
bezug» — och deras folklighet — »Volksverbun
denheit». För de flesta av jakobinerna, de österri
kiska utgör ett remarkabelt undantag, gäller att de 
återfinns i det lägre skiktet av den borgerliga intel- 
ligentsian och att deras verksamhet är litterär och 
publicistisk snarare än politisk i mer inskränkt 
mening.

Alla försök att definitionsmässigt inringa jako
binerna måste bli mångordiga och vaga. Det beror 
i första hand på att de drygt 300 tyska småstaterna 
var så ojämnt utvecklade ekonomiskt, socialt och 
politiskt, och att deras förbindelser med och deras 
erfarenheter av upplysningen, franska revolutio
nen och revolutionsarméerna var av så skiftande 
karaktär; varje småstat hade sin art av jakobinism. 
Den härskande opinionen över hela Europa fäste 
etiketten ’ jakobinism’ vid varje oppositionell an
tydan. Termen fick mycket snart ett vidsträckt och 
missvisande bruk, och detta har hållit i sig. I eng
elsk jakobinforskning hänger man fast vid denna 
beteckning som, med den engelske jakobinen 
Thehvalls ord, ursprungligen »is fixed upon us, as 
a stigma, by our enemies» (Carl B. Cone: The 
English Jacobins. Reformers in late i8th Century 
England. New York 1968, s. 3). På samma sätt gör 
Gary Kelly i The English Jacobin Novel 1780 -180 5  
(Oxford 1976). Kelly generas inte av att »the term 
’Jacobin’ itself is misleading, since most of those in 
Britain who bore that label were in fact Girondins 
in their principles and beliefs, and took theirpoli- 
tical thought from native (så t. ex. Paine, min


