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B E N G T  L IN N É R

Djurvärlden i Fredmans Epistlar

Huvudsyftet med föreliggande uppsats är att visa vilken kvantitativ och 
kvalitativ roll som djuren spelar i Fredmans Epistlar. Vid registreringen har 
jag endast bokfört de förekommande artnamnen (t. ex. häst, ko, svala) och de 
kollektiva benämningarna (t. ex. fiskar, fåglar). En beteckning för ett djur har 
räknats varje gång det förekommer. Om sålunda »häst» uppträder på mer än 
ett ställe i samma dikt, har samtliga exempel bokförts, även om det skulle 
vara fråga om en och samma häst.1 Däremot har inte sammansatta ord, vari 
ena ledet utgjorts av ett djurnamn, upptagits (t. ex. svanvit, Zs^^skinnsperuk).2 
Ej heller har verb, som uttrycker animal aktivitet (t. ex. gala, gnägga) re
gistrerats. Ord, som associerar till djur (t. ex. sadel, spilta) har även utelämnats.

Med utgångspunkt från det samlade materialets stilistiska och innehållsliga 
struktur har jag sökt indela detta. I stort sett kan man säga, att Bellman i Fred
mans Epistlar använder faunan i två skilda poetiska funktioner: dels åter
finnes djur i egentlig, direkt djurskildring, dels i oegentlig, bildlig.

Bellmans intresse för djurvärlden manifesterade sig redan i hans välbekanta 
imitationstalang, som ägnades inte bara personer och musikinstrument utan 
också djur och djurläten. Det är nog att erinra om ett anonymt vittnesbörd i 
Stockholms Posten 28/10 1788, som Nils Afzelius återger i Myt och bild 
(s. 126). Det är en artikel »Om konsten at härma ljud», som otvivelaktigt har 
adress till Bellman:

Den som hört en wiss glad man roa sina wänner med upförandet 
af M a g is tra ten  u ti  Telge, kan göra sig något begrepp om besagde 
trollkonst; jag wille ej garantera honom för en swafwelskjorta 
i Spanien. — Ware sagt, som Apostille, hwad berörde man angår, at 
detta är hwarken den enda eller största konst, som gör at han 
werkeligen, och äfwen i Swerige, och äfwen hundra år härefter, 
förtjenar anses för en trollkarl. At som ypperlig Skald, härma 
naturen med all liflighet och sanning, och det oftast a l l  im p ro -  
viso, och bunden wid sången: p o u r  fa ir e  de te lies choses, i l  f a u t  
absolum ent avoir le D ia b le  au corps.

Denna undersökning är en något omarbetad 
trebetygsuppsats i litteraturhistoria, ventilerad i 
Lund vårterminen 1965.

1 Denna bokföringsmetod är en naturlig 
konsekvens av mitt syfte att ge en fullständig 
redovisning av djurordens förekomst i epistlarna. 
Det sålunda registrerade antalet enheter är 212. 
En kompletterande siffra kan erhållas om samma 
beteckning för samma djur i samma dikt endast

räknas en gång; man når då talet 194.1 katalogen 
anges detta fall med kursivering av epistel
belägget och en alternativ frekvens siffra inom 
parentes.

2 Djurnamn har inte registrerats, då de ingår 
som led i ord, vilka utgör en fast beteckning för 
begrepp, som i och för sig inte avser djuren. I 
exemplet bälg hund är andra ledet huvudord 
varför det här noteras.



Djurvärlden i Fredmans Epistlar

Den alluderade Bellmansdikten är troligen Fredmans Sång 33, vilken börjar 
med orden: »Magistraten uti T*** fiker At vid Riksda’n vinna få justice;», och 
som är ett exempel på »Bellmans bisarra skämt med rådmännen i Södertälje».3 
Även i andra sammanhang tar Bellman upp denna motivkrets, så i sina skämt
brev till Tjälvestavännerna. Skalden presenterade Södertäljemagistraten i 
grisgestalt, vilket medförde att grymtningar illuderades såväl i sångföredraget 
som i den tillhörande musiken.
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De epistlar, trettio till antalet, som helt saknar djurinslag kan synas falla 
utanför denna framställning. Icke desto mindre förtjänar de nog en begränsad 
kommentar. Finns det, kan man undra, några för dessa trettio epistlar ge
mensamma nämnare av t. ex. kronologisk och motivisk art?

Av den aktuella epistelföljden är det anmärkningsvärt många eller 2/3, som 
hänför sig till den första, tidiga epistelperioden, den som kan sägas omfatta 
1760-talets två, tre sista år och det nya decenniets första.4 Under dessa år 
författas numren: 2, 3, 5, 6, 8-10, 14, 17, 19, 20, 23, 24, 26-29, 60, 61, 73. En 
ur motivisk synpunkt sammanhållande länk är, att samtliga tjugo epistlar 
inte har någon direkt anknytning till naturlandskapet utan spelar i krogmiljö, 
en scen, som passar människor betydligt bättre än andra naturens varelser. 
Dessa människor ägnar inte heller mycken tid åt naturbetraktelser utan efter
kommer i tanke eller handling Fredmans epikureiska budord:

Supa, dricka,
Och ha sin flicka,
Är hvad Sancte Fredman lär.5

De återstående tio epistlarna företer ur kronologisk synpunkt ringa eller obe
fintlig affinitet. De tidigaste, epistlarna 58 och 63, anses skrivna någon gång 
under året 1773, medan den senast tillkomna, nämligen epistel 81, är skriven 
1789-1790. Gemensamma motiv i dessa tio epistlar är kanske inte omöjliga 
att finna; så förenas t. ex. de tre epistlarna 56, 58, 81 av ett memento-mori 
inslag, några andra— 18, 41, 45, 63 — har en gemensam ton av hårdför baccha- 
nalisk slagsmålsglädje, medan 44, 66, 74 alla som sammanbindande enhet har 
Movitzfiguren. Att utifrån sådana överensstämmelser dra några slutsatser om 
Bellmans eventuella likgiltighet för naturen vid en viss tidpunkt eller i ett 
visst poetiskt skaparläge vore emellertid förhastat. Å andra sidan skulle kanske 
en närmare konfrontation av texterna sinsemellan ge vid handen, att frånvaron 
av djurinslag inte helt kan tillskrivas slumpens spel.

Nedanstående förteckning över djuren i Fredmans Epistlar är uppställd i 
alfabetisk ordning och frekvenstalen anges enligt förut angiven norm. Be
läggen upptar epistel- och strofnummer. Singular form och normaliserad 
stavning användes.

3 C. M. Bellman, S k rifte r, del VIII. Kom
mentaren s. 58.

4 Då fråga är om epistlarnas kronologi hän
visas till O. Byström, Kring Fredmans E p is tla r. 
D eras tillkom st och utgivning,, 1945, och till samme 
författares Tillägg t i l l  Kring Fredmans E p is tla r ,

1946. Här tidsbestämmes epistlarna i löpande 
följd.

5 Samtliga epistelcitat är hämtade ur C. M. 
Bellman, S krifter , Standardupplaga utgiven av 
Bellmanssällskapet, del I, 1921.
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anka 2 38:3,53:2

apa 1 69:1
basilisk I 82:5

beckasin I 82:1
björn (1) 2 77; prosaavsnitt 1 rad 

/y, 2 rad 2
bofink I 72:2
boricka I 62:14

Brunte 2 47: D 57^
bälghund I 15:3

delfin I 25:1

drake 3 31:9,39:4,46:2

Draken I 57:4
duva I 5 9: strof 1
Fenix I 40:3

fisk (8) 9 22: rad 8, 25:2, 46:2, 
47:4, 69: i ; 
79:2, 82:5

fiskmås 2 68:3, 78:3

fluga 1 12:1
fågel 5 25:2, 35:37 39:4> 

48:9, 54:1

fåle (6) 9 39:1,42:7, 47:1, 2, 4, 
57: 3, 70:6, 70:6, 82:2

får 2 J3:4, 25:6

fä 1 5i : i
gast (5) 6 2 5 : 2 ,  3 5 : 2 ,  j o : i ,  2, 

51:6, 79:1

6 Då det förekommer djur med denna dubbla 
funktion anges förhållandet i kommentaren. 
De statistiska beskeden uppmärksammar dessa 
fall genom dubbel bokföring.

7 Medan gastarna vanligen placeras i sko
garna och närmast antar karaktären av antropo- 
morfa spöken, får gastarna hos Bellman ibland

i liknelse; 53:2 både egentlig djurskildring och 
liknelse6
har i sammanhanget en pejorativ innebörd 
egentligen ett fabeldjur; här med pejorativ inne
börd
i kulinariskt sammanhang 
egentlig djurskildring;här åsyftas den dresserade 
björn, som dansade polska på marknader o. dyl. 
egentlig djurskildring
synonym till åsna (av spanskans borrico); här 
med pejorativ innebörd 
egentlig djurskildring
synonym till storätare, tölp; här med pejorativ 
innebörd
egentlig djurskildring (se plansch 4 i Afzelius, 
Myt och bild)
de två första beläggen har pejorativ innebörd; 
i 46:2 alluderas på riddarlegenden Sankt 
Göran och draken 
krognamn, vanligt på Bellmans tid 
metafor, smekord för kvinna 
antik fantasifågel; sinnebild för odödligheten; 
myten utnyttjad av Stockholms stads brand
försäkringskontor, som antagit en fågel Fenix 
höjande sig ur lågorna som sitt emblem 
oftast i kulinariska sammanhang (46:2, 47:4, 
69:1, 79:2, 82:5) men även i liknelse (52:3, 
52:3) och i egentlig djurskildring (22: rad 8, 
25:2); i ep. 22 återger Bellman i ord ett tavel- 
motiv; fisken förekommer 4 ggr som rimord 
i par med disken
i liknelse med den oregelb. formen fiskmåsa
resp. egentlig djurskildring
metafor
egentlig djurskildring (25:2, 48:9, 54:1) och i 
liknelse (35:3); i ep. 39:4 härrör fågeln från en 
inom porträttkonsten vanlig emblematisk 
teknik (se Breitholtz i Samlaren 1956, s. 63 f.) 
samtliga belägg prov på egentlig djurskildring

pejorativ innebörd resp. egentlig djurskild- 
ring
här i den fasta förbindelsen »folk och fä» 
i liknelse (ep. 35:2); övriga egentlig djur
skildring7

en zoomorf prägel av sjöodjur eller havs vidun
der (så i ep. 25 och 51). I ep. 50 och 79 är gas
tarna av mera mänsklig art (»sorl och skratt») 
men vistas fortfarande i vatten. Den dubbla 
tolkningsmöjligheten är närmaste orsaken till 
att, under stark reservation, gasten tas med i 
denna framställning.
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Grip I I T 5

gångare 1 42: 8

gås 4 34:1,48:15,62:9,
67:1

gök 2 16:5,25:3
hare 1 62: 7
hingst 4 37:7> 42:8, 71:3, 

82: 2

hjort 1 25:3
hund (15) 16 4:1, 3 1 : 3 ,  8 , 40:1, 

65:2, 67:1, 68: 2, 
76:4,77:8

76:1
21:1,34:2,47:1, 
48:9,53:11,57:3

hämpling I 36:2

häst (11) 14 personlista rad 9,
12:3» 34:3.42:6,
48:8, 16, 1 8 , 1 8 ,

J 7 ' T  3 ,  59: prosa- 
avsnitt 2 rad 10, 80:7
j o :  j ,  j o : i

Hök (1) 2 49:2, 8
höna 1 82: 2
kalkon 1 67:5
kalv 2 48:8, 80:4
kamel 1 57:2
kamp I 42:7
katt 2 34:2, 78:2
ko 2 33: rad 40, 48: 8
korp I 53:11
kråka 3 25:3, 53^3. 11
kräfta I 80:2
kviga 2 39:3,55:6

kyckling 2 80:4, 82:4

lamm (10) II 25:6,39:3,48:5,
80:4, 82:2

troligen egennamn; här med pejorativ an
strykning
egentlig djurskildring, hästvariant med folk- 
visereminiscenser
i tre epistlar (ej ep. 48:15, som har egentlig 
djurskildring) står djuret i liknelser, därtill i 
slutrim
egentlig djurskildring 
i liknelse
egentlig djurskildring 

egentlig djurskildring
vidstående nio exempel har pejorativ inne
börd; egenartat ur stilistisk synpunkt är att 
samtliga huvudord (hund) föregås av ett 
emfatiskt din (6 ggr), den (2 ggr) och edra
(1 gg)
i liknelse
dessa sex exempel ger prov på egentlig djur
skildring; anmärkningsvärt för hela hund
gruppen är att nio ggr står ordet i rimställning 
egentlig djurskildring; allmän burfågel på 
Bellmans tid
detta av Bellman varmt omhuldade djur före
kommer rikligt i epistlarna och då alltid i 
egentlig djurskildring; i epistel 59 är före
bilden ett bildkonstverk

dessa båda textställen har fått sin riktiga tolk
ning av Afzelius (Myt och bild, s. 29); här i 
egentlig djurskildring men med mytologisk 
modell

egennamn — här om krögare 
både egentlig djurskildring och liknelse 
pejorativ innebörd 
egentlig djurskildring 
pejorativ innebörd 
egentlig djurskildring 
egentlig djurskildring resp. metafor 
i liknelse resp. egentlig djurskildring 
egentlig djurskildring 
egentlig djurskildring 
i kulinariskt sammanhang 
egentlig djurskildring; djuret uppträder som 
ena ledet i enkla konstruktioner: »Lamb och 
qvigor», »Qvigor och Tjurar» 
egentlig djurskildring resp. i kulinariskt sam
manhang
egentlig djurskildring; i 25:6 »Herdar utan 
lamb och får» bör man observera den stilis
tiskt schablonartade formuleringen; man skulle
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37:9. 47:25 48:9, 7o:2 
69:2, /

Lax 1 38:3

Laxen 2 57:4,62:8
Lejon 1 38:3
Lokatten (4) 6 personlista, 11: rub

rik, 2, 59: rubrik, 
77: rubrik, /

lärka 2 39-3> 54:i
löja 1 16:3
markatta (3) 4 11:3, 33: 20, 

53:6

mask 2 3o:4, 43:2

mops 1 39:4
mygga I 31:7
myra 3 personlista, 16:5, 

79: rubrik
Nalle 2 33: prosaavsnitt 2, 

77M
näktergal (i) 2 J j:6 , 7
nöt 4 38:9,64:3,73:3 

62:4

Ormen 2 personlista, 16:3

orre 1 39:1
oxe 1 48:8
papegoja I 59: prosaavsnitt 1
ren I 42:7
ruda I 71:1
skata I 82:2

so 3 31:4,39:4,62:2

med Afzelius kunna tala om ett enbart dekora
tivt attribut till herdar; också i de tre följande 
beläggen finns något av den antydda emblema- 
tiska tekniken
samtliga fyra belägg i liknelser
metafor; notabelt för hela gruppen: 7 ggr står
lamm i slutrimställning
egennamn — vanligt som soldatnamn på 
Bellmans tid

krognamn
egennamn — vanligt soldatnamn 
krognamn; stilistisk iakttagelse: i fem fall står 
Lokatten som rektion efter prepositionen på, 
som anger lokalitet 
egentlig djurskildring 
egentlig djurskildring
i ep. 11 med pejorativ innebörd; i ep. 33 egent
lig djurskildring; märk därvid de nästan 
identiska ordfogningarna: »med en Markatta 
på axeln» och »med Markattan på axeln», 
som i sammanhanget får en attributiv och 
karakteriserande funktion; i ep. 53 liknelse 
metafor i ep. 30; i ep. 43 i sitt ursprungliga 
uppfattningssätt en egentlig djurskildring, 
som i sammanhanget får en klart symbolisk 
funktion

egentlig djurskildring 
egentlig djurskildring
i personlistan och i ep. 79 som egennamn; i 
ep. 16 egentlig djurskildring 
egentlig djurskildring (se björn)

egentlig djurskildring
i vidstående tre fall med pejorativ innebörd 
(i ep. 64 och 75 om samma person av samma 
person: om Movitz av Fredman) 
egentlig djurskildring; här anknytes till ett 
tavelmotiv, som i sin tur återgår på de i 
1 Mos. 4 i:2 ff. omtalade sju magra nöten 
krognamn; vid båda tillfällena i »Ormens 
Pigor», varmed förstods vedernamnet på »Et 
Tractörställe i staden» 
egentlig djurskildring 
egentlig djurskildring 
pejorativ innebörd 
i liknelse
i kulinariskt sammanhang 
egentlig djurskildring (se Huldéns tolknings- 
förslag i SNF LIV, s. 91 ff.) 
i ep. 39 med pejorativ innebörd, de två andra 
i liknelse
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sto 1 82:2
svala 2 80:5, 82:2
svin 3 4:1, 48:8, 68:4

tjur 3 48:4, 55:6, 82:2
tordyvel 1 59: prosaavsnitt 1
tupp 10 34:1, 39:3> 48: 3. 15 

34:2, 78:2, 80:5,
82: 2

13:4, 5^3
Tuppen (2) 3 personlista, 6y: rub

rik, 2
turturduva 2 7:1,54:1

yal 2 32:2, 51:6

varg 3 42:9,69:2,78:1

vipa 1 25:3
ål 1 79:2
åsna (1) 2 62:14, U
älg 1 25:3
ök 3 1: prosaavsnitt 2,49:

62: 3

egentlig djurskildring 
egentlig djurskildring
pejorativ innebörd resp. egentlig djurskildring 
resp. i liknelse 
egentlig djurskildring 
pejorativ innebörd
egentlig djurskildring; någon tvekan kan dock 
råda om hur man skall uppfatta exemplen i 
48:15 och 54:2 (textställena har även varit 
föremål för textkritiska diskussioner: står det 
»tupp» eller »topp»?); tupparna här = kyrk- 
tuppar
i ep. 13 metafor; i ep. 51 i liknelse 
krognamn

i ep. 7 i liknelse; i ep. 54 närmast en stilblomma 
i tidens anda i anslutning till herdediktens 
»sorgsna turturduva» (se Afzelius, NS 1944, 
s. 30 f.)
under formen »valfisk» använt som metafor i 
ep. 32; i ep. 51 principiellt egentlig djurskild
ring, men med mytologisk anknytning 
i ep. 42 ett av de få epistelbeläggen på vilddjur 
i egentlig djurskildring; de två andra exemp
len i liknelse 
egentlig djurskildring 
i kulinariskt sammanhang 
pejorativ innebörd 
egentlig djurskildring
i ep. 1 och ep. 49 med pejorativ innebörd; 
i ep. 62 principiellt egentlig djurskildring, 
men med anknytning till konst och bibel

De statistiska beräkningar, som gjorts dels på materialet i dess helhet och 
dels på de olika användningsområdena, skall i fortsättningen redovisas. Det 
är min tro, att man med ett sådant grepp skall kunna erhålla säkra besked av 
kvantitativ och karakteriserande art med avseende på djurvärlden i Fredmans 
Epistlar. A tt iakttaga det rena materialet, då det så att säga ännu inte pla
cerats i sitt estetiskt-poetiska sammanhang utan föreligger i empirisk-zoolo- 
gisk form, kan avslöja viktiga egenheter i epistelfaunans sammansättning. 
En siffermässig behandling av det, i vår speciella mening, differentierade 
materialet kan ge andra upplysningar, t. ex. om den procentuella fördelningen 
av djuren inom de olika användningsområdena eller om förekomsten av samma 
djur i skiftande användningar.

Inte mindre än 52 epistlar, i runt tal 63 %, kan uppvisa förekomsten av ett 
eller flera djurnamn, vilka — som redan nämnts — totalt uppgår till 212. 
(Häri inräknas också de 5 djurbenämningar, som återfinnes i den inledande 
personförteckningen. Jämför också s. 140 not 1.) Hela antalet fördelar sig på 80
10 — 654179 Samlaren 1965
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olika benämningar.8 De tre ordparen drake — Draken, tupp — Tuppen och Lax 
— Laxen räknas endast en gång, även om de företräder skilda användnings
områden. Några inbördes jämförelser mellan de 80 djurbenämningarnas 
frekvenstal ger en intressant bild av epistlarnas djurbestånd. Man finner, att 
en anmärkningsvärt stor del av de 80 olika djurbenämningarna, ca 3/4, 
har mycket lågt frekvens tal (återfinnes 1-2 gånger). Detta förhållande vittnar 
om variationen av djurvalet i Fredmans Epistlar. Kanske man häri kan skönja 
en medveten strävan hos skalden. Å andra sidan avslöjas två markant höga 
frekvenstal — hund 16 och häst 14. Jag återkommer strax till förklaringen av 
dessa siffror, men påminner dessförinnan om att Bellman ofta använder 
flera olika namn för samma djur. E tt drastiskt exempel på detta är, då han 
varierar benämningen för hästen med 8 namn: häst, sto, fåle, hingst, kamp, 
gångare, ök och Brunte.

Den djurart,9 som uppvisar den största frekvensen är därför — med alla 
benämningar räknade — hästen, som omtalas 35 gånger eller ca 16,5 % (av 
hela antalet 212). Motsvarande siffror för de närmast följande djurarterna — 
hunden 18 gånger eller 8,5 % och tuppen 13 gånger eller ca 6 % — visar 
tydligt hästens dominerande roll i epistlarnas menageri. Till dels står väl 
förklaringen till denna särställning att söka i ett rent kulturhistoriskt per
spektiv. Hästen var i den tidens gatu- och landskapsbild en vida vanligare 
företeelse än i våra dagars. Det finns vidare i hästens hela apparition en rör
lighet och expressivitet, som måste tilltalat en poet av Bellmans kynne. Därtill 
kan läggas det faktum, att hästen i samtliga 35 fall användes i egentlig djur
skildring, vilket talar för omedelbarhet och närhet till motivet. Helt annor- 
ledes då med hunden. Av detta djurs 18 epistelbelägg utgör inte mindre än 
10 exempel på bildlig, oegentlig användning. Hundens rika förekomst i 
epistlarna måste således i stor utsträckning tillskrivas Fredmans vana att 
tilltala sina medagerande med uttrycket »din hund».

Som tidigare visats finner man åtskilliga djur, som endast nämnes en gång. 
E tt djur som man överraskande nog inte återfinner i epistlarnas ymniga fauna 
är fjärilen. Det kan så mycket mer förvåna som landskapsepistlarna i de 
flesta fall spelar under sommaren — fjärilens årstid.

Undersöker man djurbeståndet med hänsyn till de zoologiska klasserna, 
finner man det inte alltför uppseendeväckande, att däggdjuren är starkast 
representerade med 119 namn, dvs. något mer än hälften av alla benämningar 
och mer än dubbelt så många som den näst största klassens, fåglarnas, 54 
medlemmar. Betydligt färre har fiskklassen med 15 och den tillfälligt bildade 
fabeldjurklassen med 13. Återstående benämningar fördelas mellan insekter 
6, kräldjur 2, maskar 2 och kräftdjur 1. Inom fågelklassen noteras en påfallande 
stor variation, då de 54 namnen fördelar sig på 23 olika slags fåglar.

8 Om dessa siffror absolut taget är höga 
låter sig inte avgöra eftersom det mig veterligt 
inte finns någon motsvarande undersökning av 
djurvärlden hos annan svensk författare eller i 
annat diktverk. Alla statistiska jämförelser i
denna uppsats gäller endast inom Fredmans 
Epistlar, inte relationer mellan denna samling 
och andra litterära produkter.

9 Artbegreppet användes inte i någon strikt 
zoologisk mening. Att göra det vore en miss
riktad ambition, eftersom episteldjurriket oftast 
företrädes av större djursläkten och familjer, 
någon gång t. o. m. av klasser och ordningar, 
däremot mindre ofta av preciserade djurarter. 
Artbegreppet kan således motsägelselöst er
sättas av t. ex. ett grupp- eller sortbegrepp.
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Till bilden av episteldiktens fauna hör, att husdjuren där spelar en så fram
trädande roll. (Det är egentligen endast geten och kaninen som saknas!) 
Inslagen av vilddjur är ytterligt få. Någon gång kan emellertid ett och annat 
av våra vilda djur, såsom hjort, varg och älg, skymta i sin rätta omgivning. 
En annan iakttagelse är, att Bellman sällan eller aldrig går utanför sitt eget 
lands gränser för att söka modeller till djurinslagen i epistlarna. Endast en 
egentlig djurskildring med ett från exotiska nejder hämtat djur har stått att 
finna — 33:e epistelns markatta. Andra finns — lejon, kamel — men dessa 
står i bildliga sammanhang.

Inte så sällan finner man samma djur uppträda i skilda situationer. Så 
nyanseras t. ex. skildringen av tuppen till att omfatta 5 olika användnings
områden, och hunden är inte bara pejorativet framför andra utan kan även 
förekomma i diktens landskaps- och stadsbilder som inslag av realistiskt djur
måleri. Djur som lamm, gås och svin uppträder likaledes i skiftande samman
hang, än i verklighetstrogna och livliga kompositioner, än i bildens, enkanner
ligen då liknelsens, åskådliga form. Över huvud taget är det påfallande ofta 
som Bellman låter ett inom den egentliga djurskildringen högfrekvent djur 
aktualiseras i sitt bildseende och lämna stoff till de uttrycksfulla metaforerna 
i epistlarna. Enda undantaget är hästen, som alltid avbildas för sin egen skull i 
realistiskt målande situationer.

Djurens fördelning inom de differentierade användningsområdena ter sig i 
tabellform på följande sätt:

EG EN TLIG  DJURSKILDRING: djur i natur 96 (alt. 94 se s. 142 not 6); denna grupp
kan ytterligare differentieras i: djur i lantlig miljö 68 
(alt. 66) och djur i stadsbild 28
djur anknytande till konst, litteratur, mytologi och 
liknande 20
djur i kulinariska sammanhang 10

O EGEN TLIG  DJURSKILDRING: djur i liknelse 25 (alt. 27 se s. 142 not 6)
djur i metafor 39; denna grupp kan ytterligare dif
ferentieras i: metafor med pejorativ innebörd 30 och 
metafor utan pejorativ innebörd 9 
djur som egennamn 21 
särfallet turturduvan 1

Som tabellen utvisar, står de djur, som tillhör den egentliga djur skildringen 
för det starkaste inslaget i Fredmans Epistlar. Vid en på motiviska och stilis
tiska grunder företagen differentiering av denna större grupp framkommer 
det vidare, att den fauna, som återfinnes i lantlig och arkadisk miljö utgör 
det dominerande inslaget. I denna omgivning tecknar också Bellman, som 
man kan vänta, olika slag av djur. Detta, att den egentliga djurskildringen 
dominerar och att den ofta hämtar förebilder i en rustik mälarnatur, är ju i 
och för sig inte särskilt överraskande. Därför skall också behandlingen av 
dessa djurinslag inskränka sig till att med några få exempel illustrera ett par 
iakttagelser. I övrigt torde den alfabetiska katalogen här tillhandahålla er
forderliga kompletterande uppgifter. Detta gäller genomgående de båda 
grupperna »djur anknytande till konst, litteratur, mytologi och liknande» 
och »djur i kulinariska sammanhang».
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Hästen står, som redan sagts, ofta i blickpunkten, då Bellman vill fånga de 
lantliga motivens egenart. E tt exempel får illustrera detta. I 421a episteln 
»Rörande Kortspelet på Klubben», märklig bl. a. av den anledningen, att vi 
här får uppleva ett av de få ytterligt sällsynta vinterlandskapen i bellmans- 
dikten över huvud, finns en mästerlig skildring av slädekipagen, som susar 
fram över mälarisen. Som redan Gustaf Ljunggren uppmärksammade, är 
det i första hand »hästarne och de behagliga rörelserna hos dessa ädla djur»,1 
som fängslat poeten och lämnat stoff till en färgsprakande och rörlig häst
parad inför betagna åskådare.

Si den Hästens varma länd 
För den gyldne Slädan spänd, 
Hur han mod i språnget hämtar, 

Hur han flämtar,
Dyr och känd.

Se den gula Kampen brydd, 
Med de ljusblå tofsar prydd; 
Minsta sats kan ögat gläda, 

Ingen släda 
Är så prydd.

Wingmarks Fåle löper kapp, 
Som en Ren framför en Lapp; 
Klang, det klingar uti isen, 

Han surprisen 
Undanslapp. strof 7

strof 6

Än den Hingsten i fullt sträck, 
H ur han löper ung och käck, 
Brun och hvit med svarta fläckar, 

Ibland skäckar 
Rar och täck.

Men den hvita Gångarn där,
Som de gröna seldon bär,
Märk hur snällt han går i dansen, 

Fläktar svansen,
Stolt och tvär. strof 8

Den språkliga uppfinningsförmåga Bellman här dokumenterar når in i minsta 
detalj. Benämningen på hästen varieras för varje gång den på nytt uppträder, 
inalles fem gånger. Poetens strävan efter omväxling visar sig också i hans sätt 
att åt hästarna finna nya färgadjektiv, vilket ger en visuell påtaglighet åt 
beskrivningarna. Någon gång kan bilden ytterligare intensifieras, genom att 
andra sinnesintryck tages med: »Hästens varma länd». Den höga tanke Bellman 
har om hästen kan avläsas i de polysyndetiskt anbragta adjektivparen i häst
karakteristikens tjänst: »dyr och känd, ung och käck, rar och täck, stolt och 
tvär». Det anmärkningsvärda är, att adjektiven härrör från betydelsesfärer, 
som ligger avgjort närmare människan än djuren. Något utmärkande för 
Bellmans hästskildringar är, att han så gott som undantagslöst fångar sina 
fålar i rörelse, oftast i häftigt och explosivt språng. Det är i hög grad fallet i 
den behandlade kortspelsepisteln. I epistel 48, vari Bellman »på ett oöver
träffat sätt genomfört konststycket att ge natur i rörelse»2 lämnar den korta 
och enkelt byggda versen »Hästen tumlar stolt och het» ett nytt prov på den 
iakttagelsens skärpa, som Bellman var mäktig. (Man lägge märke till att 
Bellman gärna förknippar adjektivet »stolt» med hästen, vilket för övrigt är 
i god överensstämmelse med den uråldriga och folkliga karakteriseringen av 
detta djur såsom stolthetens sinnebild.)

1 G. Ljunggren, Bellman och Fredmans Epistlar, 
1867, s. 218.

2 N. Afzelius, Samfundet Sanct Eriks Årsbok 
1951, s. 87.
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Gestaltningen av hästmotivet, som hitintills präglats av vitalitet och rör
lighet, kan någon gång förstärkas till sin estetiska verkan. Genom sin placering 
i dikten får det en symbolisk funktion i epistelns helhet. I 8o:e epistelns sjätte 
strof förstår vi att Ulla och Mollberg överger bordets nöjen för kärlekens. I 
stället för att dröja kvar vid den uppkomna situationen, flyttar Bellman sin 
kamera och fångar, i början av sjunde strofen, bilden av den brunstigt gnäg- 
gande hästen:

På backen mot luckan Hästen gul 
Upreser sin man i sky;
Så Korg och Blankarder, Skenor och Hjul 
Med lossnade skrufvar fly.
I eldad brunst han trängtar sin kos,
Och frustar med en gnäggande nos.

Här får hästens vilda åtbörder tänkas symbolisera den lidelsefulla älskogsyran 
mellan Ulla och Mollberg. Bellman vinner onekligen en konstnärlig seger 
genom ett sådant arrangemang: hela händelseförloppet får en paradoxal 
klarhet, och skalden skapar en spänning mellan uttryckets komplexitet och 
situationens enkla fakta.3 I epistel 71 förefaller det, som om hästen vore in
satt i ett identiskt sammanhang.

Den breda och mustiga utpenslingen, som är så iögonenfallande i Bellmans 
hästskildring, förekommer ytterst sparsamt i andra djurbilder. Någon gång 
händer det emellertid. Så i det lekande och suggestiva näktergalspartiet i 
epistel 55, där sångfågelns källklara toner löper igenom sjätte och sjunde 
stroferna. Men vanligare är, att fågelskildringen åstadkommes med enkla, 
nästan schablonmässiga medel: fågelnamnet förknippas med ett karakteri
serande verb eller adjektiv och till detta lägges som regel ett lokativt preposi- 
tionsattribut: »Och Tuppen gol i källar-svaln,/ Och Svalan flög långt in i 
saln» (ep. 80:5). Förenklingen av de stilistiska uttrycksmedlen hindrar emel
lertid inte att djurskildringen alltjämt äger en bestämd rörlighet och livfullhet. 
Det finns exempel då också dessa kvaliteter är försvunna: den livliga djur
bilden har ersatts med ett stelt uppräknande av djur, som får spela rollen av 
dekorativa inslag. Häri avspeglas, fast i mycket modifierad utsträckning, 
något av det stildrag, som Afzelius iakttagit hos Bellman, nämligen »hans 
egenartade sätt att tillägga de mytiska och typiska figurerna bestämda attri
but» (Myt och bild, s. 21). Några exempel får tjäna som belägg. I epistel 
25:6 är det förvisso Fredmans supbröder, som döljer sig bakom de pastorala 
herdarna i raderna:

Här ser du herdar, som ragla båd morgon, middag, qväll,
Herdar utan lamb och får.

Gu tå r! -----------

och i epistel 39: 3 är dekorationstanken nästan antydd av Bellman själv i orden:

Berg och kullar prydda stå,
Med båd’ Lamb och qvigor;

3 Flera Bellmansforskare har tidigare kom- Breitholtz i Samlaren 1956, s. 62. Björck i 
menterat detta kontroversiella textställe. Så t. ex. Lyriska läsövningar, 1961, s. 35 f.
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Det förefaller som om Bellmans egenartade attributteknik någon gång varit 
med om att överflygla hans önskan att måla levande och rörelsefyllda djur
tavlor i arkadisk inramning.

I den stadsmiljö, som utgör det yttre scenrummet för många av epistlarna, 
lämnas även utrymme åt djurmotivet. Inte så överraskande är det återigen 
hästen, som vid åtskilliga tillfällen fastnar på Bellmans näthinna.4 Jämförd 
med djurskildringen i lantlig omgivning ter sig emellertid stadens fauna i 
allmänhet kvantitativt obetydlig och om djurinslag förekommer får dessa ofta 
ett, stilistiskt sett, kort och stereotypt utförande. Mera sällan är de annat än 
staffagenotiser, som underordnas människo- och miljöteckningen.

En relativt stor mängd djur, 2/5 av hela beståndet,5 har tillförts en grupp 
med beteckningen »oegentlig (eller bildlig) djurskildring». Inom ramen för 
hypotesen, att bildspråket med djurinslag kan ge ytterligare besked om 
Bellman som iakttagare och skildrare av djur, är det framförallt liknelsen som 
intresserar. Vi skall se att grundvalen för Bellmans bildtänkande mycket ofta 
är likhetsassociationen, och att han med analogiens hjälp förknippar olika 
sidor av skapelsen med varandra. Det förhållandet, att man i Bellmans snabba, 
dramatiskt åskådliga framställning sällan finner några långsamt berättande 
partier, avspeglar sig också i hans liknelser, som i flera fall är uppbyggda kring 
ett djurnamn. Av 25 (alt. 27) djurbenämningar i liknelseställning är det endast 
två, som förekommer i den utförligare s. k. homeriska liknelsen, som då, 
karakteristiskt nog, inte är fullständigt genomförd, medan de övriga ingår 
som led i korta, pregnanta och expressivt talande bilder. I tredje strofen av 
epistel 52 »Til Movitz när hans Fästmö dog. Elegie» läser vi:

Som i den klara bölja 
Du ser, du ser
Den ystra fisken sig fördölja,
Och Zephirens hvirflar följa 
Med ryckning up och ner;
Så din Charlotte, min Frände,
När hon til din bädd anlände,
Som en fisk hon qvickt sig vände,
Hvar led en sprittning kände;
Jag sjunger intet mer. ://:

Utöver att den med virtuos skicklighet återgivna iakttagelsen av fiskens knyc- 
kigt rytmiska upp- och nedrörelse strax under vattenytan har nästan natura
listiska företräden, får samma moment, i anslutning till den genomförda lik
nelsen mellan fiskens rörelser i vattnet och Charlottes i bädden, stå i den ero
tiska anspelningens tjänst. Vad själva liknelsens uppbyggnad beträffar, in-

4 Om hästskildringen i stadsmiljö kan läsas i 
en artikel, Hästen tumlar stolt och het, av O. 
Byström i Svensk Ryttartidning 1943, nr 9, s. 13.

5 De tillfällen då Bellman nyttjar djuren i 
oegentlig och bildlig betydelse är överraskande 
talrika. Visserligen upptar de stiliserade pejora-

tiven och egennamnen stor plats inom grup
pen, men trots detta är det påfallande ofta, som 
Bellman i sina liknelser och övriga metaforer 
använder stoff från djurens värld (se s. 146 not 
8 om den begränsade giltigheten i dessa på
ståenden).
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ledes dess första led med ett väntat »som» och i vers 6 kommer andra ledets 
lika väntade »så din Charlotte» följt av ett tidsuttryck, men här, från och med 
åttonde versen, avbrytes den homeriska liknelsen av eller snarare söker stöd 
i en helt kort men fullständig liknelse av det slag, som är vanligast hos Bell- 
man. Och denna kortare liknelse, »Som en fisk hon qvickt sig vände», inne
håller i sammandrag exakt det, som den längre skulle uttrycka! (Möjligen kan 
man se det så här: även om Bellman som konstnärlig gestaltningsprincip 
omhuldat horror vacui-tanken, som innebär att han vill underrätta sin läsare 
om allt han själv ser, hör och upplever, att varje liten del av duken skall täckas 
med färg och fyllas med innehåll, så har samtidigt följt en slags komprimerings- 
metod.) Av ovanstående exempel kan vi också sluta oss till vissa, som det 
skall visa sig delvis generella, kännetecken i de liknelser, vari djur utgör ena 
ledet. Själva liknelsekorrespondensen utväxlas mellan å ena sidan det mänskliga 
och å andra sidan det animala lägret. Detta sker i 22 (alt. 23) av de 25 (alt. 27) 
liknelserna. Vid 3 (alt. 4) tillfällen är det däremot djur på båda sidorna. Vidare 
bygger vår liknelse på en ögats iakttagelse och vid majoriteten (18 alt. 20) 
av bilderna är det också fråga om synintryck — detta gäller liknelsens ut
gångspunkt såväl som det, varvid något liknas. 4 gånger är det fråga om 
hörselintryck och vid 3 tillfällen är bilden varken riktad till ögat eller till örat 
utan av en mera abstrakt och resonerande natur. Slutligen, men inte minst 
viktigt, bildas i liknelsen ovan vad vi skulle kunna kalla liknelsecentrum av 
ett adjektiv (»qvickt»). Sådana suggestivt omedelbara adjektiv är i 9 fall pla
cerade i liknelsens centrum och 10 gånger återfinnes på samma plats verb, som 
ofta visualiserar rörelsen och flykten i episteln. Det är särskilt lammet (4), 
svinet (3), gåsen (3) och vargen (2), som aktualiserats i diktarens bildseende. 
Några exempel skall åskådliggöra det ovan sagda. I epistel 35:3 »Angående 
sin Sköna och hännes obeständighet» får den klagande Fredmans sinnesstäm
ning eftertryck och betoning genom den kongenialt valda bilden av fågeln, 
frihetens symbol framför andra, som fastnat i fågelfängarns nät:

Nu är jag lik fogeln snärd i garnet,
Som vil ut til sin frihet igen,
Och har knapt döden til vän.

Bildens toposkaraktär till trots — man lägger ändå märke till den lätthet, 
varmed Bellmans känsliga sinne finner en suggestiv parallell från djurens värld 
för att uttrycka ett psykologiskt svårfångat känsloläge på det mänskliga planet. 
Den försmåddes tankar och situation blir till bild och åskådlighet. Alla lik
nelser innehåller emellertid inte detta oförnekliga djupsinne. Merparten tjänar 
ett annat syfte, nämligen att förhöja den sinnliga föreställningen om det, som 
skildras, att konkretisera skeendet i episteln. Så t. ex. i vinterepisteln 42:7: 
»Wingmarks Fåle löper kapp,/ Som en Ren framför en Lapp;» och i epistel 
76:1, som helt ägnas åt ett helporträtt av Hans Jergen Puckel:

Se Hans Jergen hur han sig bockar,
Kläde kring hufvud och plåster på mund,
Svarta håret i hängande lockar 
Flaksar kring öronen som på en hund;

I 5 i
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En kort men expressiv liknelse återfinnes i 62:a episteln »Angående sista 
Balen på Gröna Lund». Sjunde strofen: »Gubbarna skumpa som harar;/ 
Hvar med sin maka sig parar.» Lusten att åskådliggöra kombineras ibland med 
anspelningar på ordstäv och talesätt. Man kan t. ex. få ordspråket »ulven håller 
alltid ett öga på lammet» i tankarna, då man i epistel 69:2 »Om Mollberg 
Dansmästare» läser: »Vild som en varg,/ Han efter lammet hastar.» I linje 
med denna ordspråksallusion ligger väl Bellmans förkärlek för, att i liknelsen 
inmänga ett folkligt, drastiskt språkstoff. Så är fallet i epistel 78:1:

Men Åkerblommen, snål som en varg,
I röda mössan blängde så arg,

Samma enkla uppbyggnad har en del liknelser med grisen som liknelseobjekt. 
När Fredman i epistel 68:4 talar om att »Herrskapet mumsa som svin», och i 
epistel 62:2 vänder sig till Movitz med orden:

Hvad står du där och bekikar 
Tak och väggar dum som en so?

är han kanske mindre pryd i sitt ordval än uppriktig i sin känsla. Den poetiska 
friheten, så ofta befunnen tillämpad i Bellmans dikt, anlitas också i liknelse
sammanhang. I den våldsamt musicerande församlingen i epistel 51 »An
gående Concerten på Tre Byttor» får vi också syn på Movitz, som något 
oegentligt avkonterfejas i tredje strofen:

Röd om näbben som en tupp
Stod nu slog takten, och stampa och ropa:
Blås en air utaf Galupp,

Sakligt lika tvivelaktig är väl bilden av hur »Hunden trogen som et lam/ 
Står vid skyttens sida» i epistel 48:9. Att hunden ställes som symbol för tro
heten möter inget hinder, däremot är det mera tvivelaktigt om lammet skall 
tillerkännas samma egenskap. Då är karakteriseringen av detta djur i »Kungs- 
trädgårdsepisteln» 37:9, vari endast det sista adjektivet förknippas med 
liknelseobjektet, mera i överensstämmelse med vår uppfattning:

Himmel! hvad bugningar, höghet och damb
Klang, hvad silfversmidda tjocka Boråser!
Vindögda, törstiga, fromma som lamb,
Med en trut som idliga blåser;

(Denna ymnighet av beskrivande adjektiv gäller inte invånare i staden Borås, 
utan »boråser» är här benämning på livgardesmusikanter från kungliga huvud
staden.)

De här studerade exemplen på liknelser med djurinslag tillåter en kort slut
summering. Liknelserna är i regel enkelt uppbyggda och snabbt visualise
rande; de tjänar att understryka och konkretisera ett skeende i episteln. 
Nästan aldrig är de utdragna eller spekulerande med drag av pikanteri, utan 
det viktiga är alltid att frammana åskådlighet och uttrycksfullhet.
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Inom den oegentliga djurskildringsgruppen utgör »djur i metafor» den 
största avdelningen. Denna kan ytterligare spjälkas i metafor med och metafor 
utan pejorativ innebörd. Av hela gruppens sammanlagda 39 belägg har den 
största delen, 30, en pejorativ karaktär. Härtill skall knytas några kommentarer.

I de senast anförda liknelserna kunde vi lägga märke till, hur djurobjektet 
(svin) fick en alltmer negativ, nedsättande och smått hånfull biton. Liknelsens 
förmedlande ord (som, liksom) dämpade möjligen något kraften i det pejora- 
tiva nedslaget. Detta kommer däremot till fullt uttryck i den grupp bilder, 
vari det figurliga uttrycket omedelbart sättes i det direkta uttryckets ställe. 
Intresset för denna bildgrupp motiveras framförallt av den egenartade frek
venskurva, som pejorativen tecknar, om man ser till epistlarnas kronologi. 
I sin Bellmansstudie, Fredman på Lokatten. Några utvecklingslinjer i Fredmans 
Epistlar, som i huvudsak koncentreras kring Fredmansgestaltens förändring, 
från regissörs- och deltagarrollen i de tidigare dikterna till åskådarens mera 
avskilda i de senare, har Alf Kjellén som gräns mellan tidigare och senare 
epistlar satt året 1775.6 Enligt denna gränsdragning skulle 28 pejorativ till
höra den tidigare epistelproduktionen och resten, 2, den senare. Detta an
märkningsvärda förhållande kan få en tillfredsställande förklaring, om vi an
sluter oss till Kjelléns resonemang. Denne säger bl. a.: »Fredman är sålunda i 
åtskilliga — i allmänhet tidigare — epistlar ledaren för ett krogkollektiv, och 
nästan samtidigt är han regissören, som står litet vid sidan av kollektivet och 
ej helt identifierar sig med detta. I den första funktionen är han fylld av stark 
gemenskapskänsla — ’käraste Bröder’, ’käraste Systrar’ — i den senare kan han 
bli överlägsen, ja, en smula hård och brutal.»7 En sida, hårdheten, i den fred- 
manska dubbelinställningen till sina medagerande får alltså tydliga återverk
ningar på hans sätt att tilltala dem. Okvädinsordens starka variation — 16 
skilda benämningar används — är ett gott belägg för, att Bellmans upp
finningsrikedom även anlitades i detaljutformningen. Däremot har i många 
fall åskådligheten i metaforen fått ge vika för schabloner. Det samman
hänger med att denna metaforart lätt standardiseras till allmänt brukliga 
skällsord. Detta gäller särskilt de i epistlarna vanligaste nedsättande skälls
orden: hund (10), nöt (3), so, svin (2) och åsna (2). Å andra sidan finns det 
några få exempel, som har en omisskännlig bellmansk prägel av träffande 
karakteristik och intuitiv situationsuppfattning, vilket allt medverkar till att 
ställa en person i blixtbelysning. Prov på detta erbjuder t. ex. epistel 69:1, 
som strax innan »Dansmästarn Mollberg» blir »vild som en varg» presenterar 
honom med orden: »Aldrig såg man större Apa/ I en Capriol.» Bilden blir 
utomordentligt instruktiv, och man vill gärna tro, att apvisionen medvetet 
kvarhålles, då man senare läser om:

När Dansmästarn hjulbent skuttar
Och kring golfvet svänger,

i sina våldsamma piruetter. Även ur stilistisk synpunkt uppvisar denna metafor 
ett från flertalet pejorativ avvikande utseende. Medan den vanliga ordningen

6 A. Kjellén, Fredman på Lokatten i MFÅ 7 A. Kjellén, a. a., s. m  ff.
1957, s. 104 ff.
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(i 25 exempel av 30) är, att själva bildordet föregås av ett possessivt eller de
monstrativt pronomen (typ: ditt Svin, Edra Torndyvlar, din hund) eller att 
någon gång ett intensifierande adjektiv är inskjutet mellan pronomen och bild
ord (typ: Edra dumma Borickor, den gamla Draken), så är här den pejorativa 
benämningen helt fristående. Samma formella yttre har ett pejorativ i en annan 
Mollbergsepistel, 57:2:

Bida nu Mollberg,, gör halt och vänd om,
Mollberg vänd om dig och koxa tilbaka.
Ryttare, Ryttare, hör du ej? kom;
Sporra Kamelen och Rustningen skaka.

»Kamelen» är därtill unik ur ytterligare två synpunkter: dels får den av Bell- 
man, enligt tidigare anförda epistelbelägg, så högt värderade, stolta hästen 
utstå en förnedrande jämförelse, dels är exemplet det enda, vari den pejorativa 
relationen upprättas mellan två djur. I övriga 29 exempel faller annars skymf- 
orden över olika representanter för det bellmanska människogalleriet. Fader 
Movitz är en figur, som har speciellt svårt att värja sig för skuren av örfilar 
och glåpord, vilka faller ovanligt tätt över honom i epistel 31. Först i samtalet 
med Fredman, på vederbörligt avstånd från sin antagonist, den »långbente 
Drabanten», får Movitz tillfälle att ge luft åt sitt ressentiment och sin grämelse 
över den omilda behandling militären bestått honom: »Fan fari den blågula 
draken!» (strof 9). Därmed anknyter Movitz till en egenhet i tidens folkspråk, 
nämligen att tilldela militärerna olika nedsättande benämningar. Det här an
vända »draken» kan vara ett tidigt öknamn på dragon (jfr franskans och 
engelskans dragon = drake). Naturligtvis måste man, då fråga är om Bellmans 
språkbruk och ordval, vara uppmärksam på, att han sannolikt rönt direkt 
påverkan från tidsenlig vulgär jargong och autentisk krogvokabulär. »Draken» 
är ju ett sådant exempel, vars folketymologiska bakgrund t. o. m. kan fixeras. 
Svårare är det däremot att räkna med en liknande bakgrund för pejorativet i 
epistel 82:5, ty detta är ett utslag av Bellmans förmåga att hitta en för situa
tionen passande, raffinerat innebördsmättad bild. Fredman har, innan han 
går ombord på Karons båt, stannat till vid en livets sista anhalt, krogdisken, 
bakom vilken tronar »Krögarn, den Basilisken». Inget annat ord finner den 
fattige men törstige Fredman för den hjärtlöse person, som »Summerar 
Taflan full i dag». Detta fantasiväsen, som den omutlige krögaren säges in
karnera, är valt med en underbar lyhördhet för det bisarrt associativa element, 
som själva ordet basilisk innehåller. Till ett otrevligt yttre — tupphuvud på 
en bevingad drakkropp med ormstjärt och tuppben — sällade sig andra högst 
oangenäma egenskaper. Så var t. ex. allt levande, som kom i odjurets väg, 
dödsdömt, om det blott utsattes för odjurets blick eller hörde dess väsning! 
På så sätt får Fredmans 82:a epistel »eller Oförmodade Afsked» sin karaktär 
av vemodsfärgad avskedsepistel ytterligare accentuerad för den i mytologien 
invigde.

Mytologisk beläsenhet är däremot inte nödvändig för att uppleva djur
metaforen (utan pejorativ innebörd) i epistel 30:4, som uttryck för en legering 
av sublim dödsstämning och dionysiskt livsbegär. Fredmans 3o:e epistel är 
skriven till och om den lungsotsmärkte Fader Movitz. Andra och tredje stro
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ferna utgör med sina naturalistiska och anatomiskt närgångna avbildningar 
av den sjukdomstärde Movitz ett skrämmande memento-mori. Så förklaras i 
följande strof hur under »löje, sång och ro» Bacchus undergrävt hälsan hos 
den tappre vindyrkaren Movitz:

Ja detta glas bedröfligt inneslutit
Glödande maskar, vil du Movit% tro.

Fjärde radens metaforiska utformning är tydlig nog, och det är väl endast 
bildens raffinerade uppbyggnad kring två diametrala begreppssfärer, liv-död, 
som rättfärdigar ett närmande. Med tanken på döden och graven — Movitz’ 
situation — följer omedelbart tanken på likmaskarna, som angriper den jordade 
kroppen. Det expressiva »glödande» kan förknippas med förnimmelsen av 
brännvinets brännande, då det rinner genom strupen. Den komprimerade 
bilden »glödande maskar» blir, sedd i sitt sammanhang, en sorts syntetisk 
levnadsformel, som är representativ för Fredman. Bildens ordsammanställning 
förmedlar fästpunkterna i den fredmanska filosofien, som slår en bro av för
sonande insikt mellan livets och dödens stränder. Bland de fåtaliga, 9, icke 
pejorativa djurmetaforerna kan vi i övrigt lägga märke till ett exempel, som 
helt saknar den komplexa karaktären i maskbilden. I epistel 13:4, »Til Brödren 
Bredström», visar samme broder en viss ovillighet att godtaga den av Fredman 
sanktionerade och praktiserade kommunistiska synen på kärleken. (Märk 
epistel 48:21: »Maka åt dig Norström\ Frun/ Hör ju til oss alla.») Ovilligheten 
är särskilt stor, därför att det är Bredströms egen »käresta», som är föremål för 
annans — Jergen Puckels — intensiva uppvaktning: »Jergen han lyftar sin 
Sköna på arm;/ Ögonen gnistra af kärlek och harm». Men denna Bredströms 
sturighet och trumpenhet accepteras inte alls av Fredman: »Hör jag skal säga 
dig pauvre Ami,/ Aldrig på Baler dra fram Jalousie». Det är inte bara mot 
reglerna, utan det kan också vara farligt, ty »Här äro tuppar med sporrar». 
Bakom dessa »tuppar» döljer sig »personer, som gärna söka strid och slagsmål, 
särskilt måhända soldater och knektar».8

Den nu slutförda genomgången har visat inte bara det numerärt betydande 
inslaget av djur i Fredmans Epistlar utan också de olikartade sammanhang, 
som djuren uppträder i. Den egentliga djur skildringen gav oss prov på, hur 
Bellman direkt avbildar och verklighetstroget skildrar olika karaktärer i 
djurvärlden, men det framgick också hur stiliserande tendenser ibland kan 
fördriva djur skildringens omedelbarhet och livfullhet. Vi fann vidare i de 
många figurliga uttrycken, att djurinslaget framförallt tjänar att accentuera 
den visuellt suggestiva karaktären i bilden; också här kan någon gång be
nägenhet för stilisering förmärkas, t. ex. i pejorativen. Dessutom visar 
djurskildringen vid ett par tillfällen, att Bellman i djurmotivet finner en känslig 
vehikel för symboliska stämningsanslag och filosofiska tankegångar.

Om detta har varit de mera påtagliga resultaten av undersökningen, har 
den däremot inte kunnat ge besked om andra vitala frågeställningar, som hör

C. M. Bellman, Skrifter, del I. Kommentaren s. l x i v .
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ihop med Bellman som naturskildrare. Hans skaldskap, som så ofta, fastän i 
allmänna och opreciserade ordalag, sagts innehålla en myckenhet naturpoesi, 
borde bli föremål för en systematisk granskning även i vad gäller inslagen av 
växter och andra naturföreteelser. Forskningen får då självfallet heller inte 
inskränkas till Fredmans Epistlar såsom härovan skett; natursynen i t. ex. 
Bacchi Ordenskapitel är ju av helt annat slag än i epistlarna.

Genom en sådan systematisk genomgång av Bellmans hela diktning, varvid 
också komparativa synpunkter tillgodoses, skulle man med rimlig exakthet 
kunna fastslå vad som är i litterär mening nedärvt, vad som är egen realistisk 
iakttagelse och vad som är medveten stilisering — emblematisk eller icke — 
i Bellmans naturskildring.


