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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
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råd, dåd och faderlig vägledning. Tydligen har man inte alltid varit överens inbördes, 
och alternativa tolkningsförslag har ofta redovisats. N ils Afzelius och Elias Wessén har 
dock naturligen, i kraft av eminent lärdom och sakkunskap, kommit att sätta sin prägel 
på verket i ovanligt hög grad. Andra forskares förslag har ej sällan avvisats med viss 
barskhet (»bör avvisas» är för övrigt ett gärna använt uttryck). Jag skyndar mig att 
tillägga att polemiken och dementierna såvitt jag kan bedöma förefaller att ha fog för 
sig, och litteraturhänvisningarna har gjorts så pass utförliga att den som till äventyrs 
skulle drista sig att tvivla alltid har chansen att kontrollera på egen hand. Det bör också 
påpekas att ordboken ett par gånger undantagsvis har föredragit andra tolkningsförslag 
än dem som försvarats av Afzelius i hans talrika och stundom mycket animerade de
batter med andra Bellmanexegeter.

På ett par punkter skulle man ändå ha önskat en något generösare attityd mot före
gångare på området. Detta gäller speciellt behandlingen av professor Lars Huldéns 
omfattande studier i Epistlarnas ordförråd och stil, framlagda i en lång rad stimulerande 
men diskutabla uppsatser och senast manifesterad i en utförlig kommentar till den Epistel
edition som Huldén utgav så sent som 1965. Huldéns utgåva —  liksom hans forskningar 
överhuvud —  har hårt angripits av Afzelius, och förvisso inte utan skäl (jfr min forsk
ningsöversikt i Scandinavian Studies, vol. 39. No. 1, February, 1967, s. 71 f.). Emeller
tid hade man i detta officiella sammanhang gott kunnat vara mer erkännsam mot en 
forskare som trots allt gjort ett stort pionjärarbete med att samla belägg för Epistel
ordens användning —  ett arbete som ingalunda förminskas av att Ordbokens redak
törer gjort samma sak grundligare på egen hand. Det kan inte vara riktigt rättvist att 
hans studier relativt sällan omnämns, och då ofta med ogillande (»Huldéns tolkning bör 
avvisas»). Ty även om sådan kritik är berättigad, så ger den ett felaktigt begrepp om 
vad Huldén faktiskt uträttat. Endast på ett ställe, och då i ett relativt underordnat 
sammanhang (det gäller prepositionen »vid») har jag kunnat finna något erkännande 
att »L. Huldéns utredning .. . har varit till stor nytta» (276).

I ett fåtal fall har jag också kunnat notera värdefulla tolkningsförslag och kommen
tarer av Huldén vilka överhuvudtaget inte beaktats av ordboksredaktionen. Det gäller 
t. ex. hans kommentar till uttrycket »blomstrande» (Ep. 30 :8 ), »skrubb» (36 :159 )  
och »torndyflar» (59: 17). På ett flertal punkter har Huldén också kunnat belysa an
vändningen av ett uttryck genom citat från litteratur som är samtida med Epistlarna; 
sådana citat hade med fördel kunnat inkorporeras i ordbokstexten och därmed givit 
den ökat värde som hjälpmedel vid studiet av inte bara Bellman utan också andra 
1700-talsförfattare. För att gardera sig mot anmärkningar av detta slag hade det kanske 
varit bäst om ordboksredaktionen också i förordet hade markerat sitt förhållande till 
tidigare språkliga kommentatorer (förutom Huldén bör särskilt Bernhard Risberg näm
nas).

Men detta är invändningar som föga lär bekymra flertalet av de läsare som kommer 
att använda denna ordbok och som utan tvivel kommer att finna den oumbärlig. I 
stort sett är den ett värdigt monument över åtskilliga generationers exegetiska mödor. 
När får vi lika föredömliga konkordanser till våra övriga klassiker?

Lars Lönnroth

PAUL KLUCKHOHN: D ie A uffassung der Liehe in der Literatur des 18. Jahrhunderts 
und in der deutschen Rom antik. Max Niemeyer Verlag. Tübingen 1966.

Denna tredje upplaga av framlidne Paul Kluckhohns verk skiljer sig bara genom ett 
tillagt personregister från de båda tidigare upplagorna (1922 och 1931). Kluckhohns 
digra bok har länge haft anseende av standardverk på sitt gebit, men det är nu ett halvt 
århundrades specialforskningar som den inte tar hänsyn till. Författaren påvisar hur den 
tidigare tyska romantiken är djupt rotad i 1700-talets andliga liv, särskilt dess irratio
nella strömningar. (Jfr M. Lamm: Upplysningstidens romantik, 1918—20.) För »Sinnen
liebe» och »Libertinage» utan andligt innehåll har Kluckhohn inte mycket till övers. 
Han hävdar att efter långvarig, inte minst av kristendomen företrädd skarp dualism 
mellan kropp och själ förkunnade först Friedrich Schlegel och Schleiermacher »die Ein


