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I Ö 2 Övriga recensioner

HERBERT A. Fr e n z e l : Thüringische Schlos stheat er. Beiträge zur Typologie des 
Speilortes v om 16. zum  19. Jahrhundert. Schriften der Gesellschaft fiir Theatergeschichte. 
Berlin 1965.

Herbert A. Frezels bok är närmast att betrakta som en materialpresentation. Det ena 
tyska furstehovet efter det andra gås igenom för en redovisning av i första hand barock
tidens teatrar, deras utseende och utrustning. En strid ström av information flyter ur 
denna bok, men det är svårt att inte beklaga, att detta material i så ringa utsträckning 
bearbetats och satts in i sammanhang med repertoar, skådespelarkonst eller ens —  efter
som teaterarkitektur är huvudföremålet för studien —  den samtida utvecklingen inom  
arkitekturen. Tillsammans med den stora mängden illustrationer, den utförliga litteratur
förteckningen och låt vara ganska osovrade orts- och personregister är emellertid detta 
verk en guldgruva för ytterligare forskning.

Carl-Olof Gierow

Carl  Larsso n  och M a g d a len a  H e l l q u isT: Ordbok till Fredmans Epistlar. Svenska 
Vitterhetssamfundet. Almqvist & Wiksell. Lund 1967.

En språklig kommentar till Fredmans Epistlar har länge saknats, och det skall genast 
sägas att den nu utgivna Ordboken fyller detta behov på ett förträffligt sätt. Men den 
gör mer än så: den utgör i själva verket en överskådlig sammanfattning av den hittills
varande Bellman-tolkningen tillika med en grundlig inventering av diktarens språk 
och stilistiska verkningsmedel. Varje Epistel-ord finns belagt och exemplifierat i alla 
sina väsentligaste funktioner, ibland tillsammans med paralleller från andra Bellman- 
texter (dock inte fullt så ofta som önskvärt vore). D e språkligt-stilistiska utredningarna 
om enskilda ord sväller stundom ut till miniatyruppsatser av litteraturkritisk art. I så
dana sammanhang livas också den faktaspäckade ordboksstilen upp av personligare, mer 
essayistiska tonfall.

Som smakprov väljer jag början av artikeln »färg»:

FÄRG s., sg. obest. färg 7: 30, 21: 72, 25: 85, 48: 99 (även egh), 74: 38, best. 
färgen  47: 46, 53: 86
I. I B:s färgsprakande dikt har själva ordet färg  en påfallande låg frekvens. A n
ledningen därtill är emellertid lätt att förstå: det är hans koncisa, rakt på sak 
gående skildring (gula böxor, hvita stöfletter). Syntaktiska typer sådana som ’till 
färgen gula byxor’, ’byxor med gul färg’ undviker han. De skulle lätt kunna bli 
alldeles för omständliga och skriftspråksmässigt opoetiska. Undantag: Ä n  har vår 
him m el sin svartblåa färg. /21 : 72, M ed en gul och bleknad fä rg / Sig ett tjäll 
utbreder. /48 : 99, Längst bort vid  bergen/  Synes till färgen / Stugan helt grå 
53: 86. I alla tre fallen står ordet i rim. Som synes är det mörka eller bleknade 
färger. Saftigare, mera känsloladdat blir ordet när det gäller människors ansikten 
eller —  brännvin. Si hännes ögon trotsa just döden/  M ed sin klarhet, styrka och 
fä rg .j 7: 30: det är inte främst fråga om regnbågshinnan, utan om Ullas levnads- 
och njutningslust vid den erotiska extasen. Valdthornet och kruset /G e  G ubben  
färg .j 25: 83: fader Berg blir röd i ansiktet av att dricka och blåsa i horn. Si på 
färgen! hvad tycker du? 47: 46: Mollberg har skaffat brännvin som han stolt visar 
upp och får till svar A lt i go dt skick.

Förekomsten av sådana artiklar gör att man gärna läser denna ordbok från pärm till 
pärm. Naturligtvis finns det dock risk för att synpunkterna blir alltför subjektiva. Den  
lexikografiska formen kan på ett olyckligt sätt komma att slå fast vissa personliga tolk
ningar som slutgiltiga och avfärda alla andra förslag som felaktiga. Men i stort sett har 
denna fara undgåtts genom att verket tillkommit som ett resultat av flera forskares 
mödor. Redaktörerna har vid sin sida haft en expertkommitté, bestående av N ils Afzelius, 
Olof Byström, Carl Ivar Ståhle och Elias Wessén (en i detta sammanhang nästan för
krossande uppsättning av auktoriteter), som av allt att döma ingripit mycket aktivt med


