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LARS L Ö N N R O T H

Den växande scenen
En studie i Bellmans »Bacchi Orden»

Bellmans rykte som konstnär vilar numera nästan helt på de två vissamlingar 
som han gav ut vid slutet av sitt liv: Fredmans sånger och Fredmans epistlar. 
Som bekant var dessa vissamlingar avsedda att utgöra »upplagor för snillet» — 
ett kanoniskt urval bland det stora antal sånger och verser som med större eller 
mindre rätt gick under skaldens namn. I sitt företal till Fredmans epistlar 
påpekade Kellgren att det »är ofta icke nog för en Auctors ära, at bli känd 
för hvad han skrifvit, men ock at bli frikänd för hvad han ej skrifvit, eller, 
det som är detsamma, hvad han icke fullt gillar: Ty hvilken är den Författare, 
som vågar säga med Gud, a t a lt  hvad han gjort var ganska godt? —  Men 
nu är man, i lärd som i allmän mening, icke Far til andra barn, än dem man 
sjelf erkänner,»1

Eftervärlden har följt Kellgrens exempel och hänsynsfullt sett bort från 
Bellmans faderskap till en lång rad alster, som man ansett vara mindre lyckade. 
Det gäller bl. a. hela hans dramatiska produktion och den stora massan av 
dryckesvisor, bacchanaliska sånger och tillfällighetsverser som Bellman frikos
tigt strödde bland sina vänner. Och det kan väl knappast förnekas att åtskilliga 
av dessa verk ter sig en smula torftiga och bleka i jämförelse med de kanoniska 
skrifterna. Som ofta påpekats beror detta dock inte nödvändigtvis på Bellman 
själv utan på vår egen oförmåga att återskapa den miljö där sångerna sjöngs 
och verserna lästes. Ty uppenbart är ju att mycket av vad Bellman skrev är 
planerat att framföras vid bestämda tillfällen som födelsedagshyllningar, bords- 
visor eller allmän underhållning inom en trängre krets av invigda. Sannolikt 
ränker väl Kellgren på detta när han längre fram i samma förord karaktärise
rar Bellmanssångerna såsom »sällan alstrade vid Skrifbordets lugn, men i en 
stormande glädjes hvirfvel». (SU I, loc. cit.)

Egendomligt är emellertid att Bellmansforskningen visat så litet intresse 
för den märkliga serie av sånger och dramatiska sketcher som skrevs för den 
av Bellman instiftade Bacchi Orden. Det är allmänt bekant att Fredmansdikt- 
ningen växte ut ur dessa s. k. ordensdikter, vars framförande synes ha hört till 
Bellmans mest bejublade insatser i sällskapslivet under 1760- och 70-talen. Det 
är här vi först möter det galleri av fyllbultar och krognymfer som senare skulle 
odödliggöras i Epistlarna. Det är också här som Bellman utvecklar den specifika 
stil som gör honom originell som konstnär. Ändå har ordensdikterna i stort 
sett förblivit okommenterade. Själva genren har till en viss grad blivit belyst i 
Torben Kroghs briljanta men tyvärr alltför summariska framställning i Bellman 
som musikalsk Dig t er.1 2 En lärd och synpunktsrik uppsats av Lennart Breitholtz3

1 Carl Michael Bellmans skrifter. Stan- udgivne af D et filologisk-historiske Samfund, 
dardupplaga utgiven av Bellmansällskapet N r. 196, K bhvn 1945, s. 9 ff.
( = SU) vol. 1. Fredmans epistlar, Företal,)(2. 3 »Bellmans, M ovitz’ och Bacchi Tem pel»,

2 Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning Samlaren 37, 1956; jfr även A. Stålhane
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uppehåller sig huvudsakligen vid Bacchi Tempel, som visserligen kan räknas 
till ordensdikterna men skrevs efter det att Bellman upphört att hålla ordens
kapitel och därigenom skiljer sig väsentligt från de äldre dikterna i fråga om 
syfte och utförande. Den övriga forskningen, som i stort sett finns redovisad 
i kommentaren till Bellmanssällskapets utgåva4 har till största delen koncentre
rat sig på att etablera en god text samt finna de verkliga förebilderna till 
ordensbröder och ceremoniel — ett ämne som här endast flyktigt skall beröras.

Vad jag funnit angeläget att ta upp är först och främst frågan vad Bacchi 
Orden hade för syfte, hur ordenskapitlen framfördes och vad som var utmär
kande för deras konstnärliga form. Som vi skall se, har det därvidlag rått en 
del missförstånd som försvårat en riktig uppskattning av dessa dikters betydelse.

I andra hand skall jag också söka belysa ordensdiktningens ursprung och ut
veckling samt — framför a llt! ----deras betydelse för framväxten av den speciella
berättarteknik som utmärker Fredmans epistlar. Denna berättarteknik har på 
senare tid tilldragit sig stor uppmärksamhet och givit upphov till en rad intres
santa studier, från vilka jag hämtat åtskilliga synpunkter och uppslag.5 Emel
lertid synes ingen ha observerat i hur hög grad berättartekniken är direkt för
bunden med det sceniska framförandet av Bacchi ordenskapitel. Jag har i denna 
uppsats koncentrerat mitt intresse kring de äldsta ordensdikterna och epistlarna 
fram t. o. m. 1771, i vilka vi kan se hur Bellmans konstnärliga egenart gradvis 
växer fram. En mängd frågor har tills vidare fått förbli olösta eller endast 
skissartat behandlade, men det förefaller mig sannolikt att den scentekniska 
huvudsynpunkt som här anlagts skulle kunna tillämpas också på andra Bell- 
manverk och på en rad andra diktare vars verk avsetts för muntligt framförande. 
Till detta hoppas jag kunna återkomma i annat sammanhang.

Uppsatsens tyngdpunkt ligger i det tredje och sista avsnittet, som mer direkt 
uppehåller sig vid berättartekniken och dess utveckling.

I.
Ordensdikterna består dels av fristående monologiska sångstycken, dels av 
dialogiska små dramer på alexandrinsk vers med scenanvisningar och inlagda 
sånger. De tidigaste, från 1766 t. o. m. 1768, är alla av den första typen, medan 
de senare i regel tillhör den andra typen. Gemensamt för dem alla är emellertid 
att de i dramatiskt åskådlig form framställer ett kapitelmöte i ordenssällskapet 
Bacchi Orden, vars medlemmar består av kända och namngivna fyllerister ur 
det dåtida stockholmslivet. Någon mer komplicerad intrig eller händelseutveck
ling förekommer knappast, särskilt inte i de äldsta dikterna. Huvudsakligen 
ägnar sig medlemmarna åt att utföra vissa ständigt återkommande ceremonier 
av den typ som förekom i dåtidens riddarordnar: processioner, dubbningar, 
svärjande av eder, hållande av åminnelsetal (s. k. parentationer) m. m. I anslut-

»Om Bacchi Tempel. N ågra anteckningar», 
samt N ils Afzelius, »Fröjas Tempel och 
Spinnhuset», båda publicerade i Bellmans- 
studier, 11, 1952.

4 SU 4, 1932, kommentaren, spec. s. 1—74.
5 Se särskilt Staffan Björck, »Fredman

som conférencier», Kring Bellman, Sthlm 
1964. A. Kjellén, »Fredman på Lokatten», 
Modersmålslärarnas Förenings Årsskrift, 1957; 
Jfr även M. von Plåten, »Konsten att sluta 
epistlar», 1700-tal, Sthlm 1963.
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ning till dessa ceremonier — som sällan kan utföras ordentligt på grund av 
deltagarnas kraftiga berusning — förekommer en hel del digressioner i form 
av gräl, slagsmål, sång, älskog och (i synnerhet) supning. Digressioner av detta 
slag blir allt vanligare i de senare (teatraliska) ordensdikterna, som till slut 
kommer att likna verkliga komedier eller sångspel av den typ som brukade gå 
under namnet opéra comique. Det framgår också av manuskripten och av sam
tida uppgifter, att ordenskapitlen har framförts dramatiskt och musikaliskt inför 
publik på bestämda dagar.

De utförligaste och oftast citerade uppgifterna om en sådan föreställning 
återfinns i Johan Gabriel Oxenstiernas bekanta dagboksanteckning från den 
4 december 1769:

»B ergklin t och K exel kom m o till m ig  ock förm ådde m ig  a tt m ed dem  gå till Com - 
missarien L isander fö r a tt d ä r  se p å  B ellm ans up tåger. Jag  fö ljde  m ed dem , ock har 
ännu i a ll m in  lifs tid  ej sk ra tta t så m ycket som  i qväll. B ellm an  har in rä tta t en  O rden  
til l  Bacchi ära, h v a ru ti ingen  får b li in tagen  som  ej t il l  det m in sta  två  gånger, fö r allas 
åsyn legat i rännsten en . H a n  hå lle r de tta  C apite l ib land , du b b ar R iddare , a lt e fte r som  
förtjänta äm nen  fram kom m a, ock i kvä ll hö ll h an  en  P aren ta tio n  öfver en död R iddare; 
a lt på vers satt efter O perastycken. H a n  sju n g er sje lf ock  spelar p å  C ittra . H ans gester, 
hans röst, hans sp e ln in g  som  äro  o fö rlik n e lig a  föröka än n u  m era  de t n ö je t m an  har 
af sje lfva  versen  som  är a ltid  vacker, ock som  in n eh å lle r tankar, öm som  lö jliga, öm som  
sublim e, m en  a ltid  nya, a ltid  starka, a ltid  oväntade, öfver hv ilka  m an  ej kan  u n d g å  
a tt häp n a, ock an tin g en  kom m a u to m  sig af fö ru n d ran  e ller af skratt.

D e n  5 . T is d a g .  Jag  kun d e  ej väl sofva hela  n a tten  så u p p fy lt var m itt h u fv u d  af de 
lö jlig a  saker som  jag  såg i går. S tundom  u n d e r de t jag  låg, brast jag  u t i e tt ö fv e rlju d t 
skratt.»6

Av Oxenstiernas skildring framgår ju klart att han bevittnat ett Bellman- 
framträdande av inte bara musikalisk utan också visuell och dramatisk art 
(»Hans gester», »de löjliga saker som jag såg», min kurs.). Upptåget har ägt 
rum hemma hos kommissarie Anders Lissander, en av Bellmans äldre gynnare, 
för vars dotter han svärmade, och i vars hus på Götgatan vi kan förmoda att 
även andra ordensdikter framförts. Bellmans originalmanuskript till de fyra 
ordenskapitlen från 1769 och 1770 återfinns nämligen i en handskrift som 
också innehåller en rad tillfällighetsdikter till familjen Lissanders medlemmar.7 
Ett litet pastoralt sångspel som Bellman skrev 1766 —  Det lyckliga skepps
brottet — synes också ha framförts i denna familj.8 Samma år — 1766 — 
var det som Bacchi Orden av allt att döma instiftades,9 och det ligger då nära 
till hands att anta att samma kretsar stod fadder till båda dessa sällskaps
spektakel.

Någon enbart exklusiv familjeunderhållning kan Bacchi Orden dock inte 
ha varit. Härpå tyder bl. a. den annons som den 14 december 1770 infördes

G D a g b o k sa n tec k n in g a r a f Joh an  G a b r ie l  
O x en stie rn a  aren  1 7 6 9 - 1 7 7 1 ,  ed. G. Stjern- 
ström (Skrifter utgifna af Svenska L itteratur
sällskapet 2 :1 )  s. 74 f.

7 Jfr O lof Byström i kom mentaren till 
SU 8, 1942, s. 45 ff. Den ifrågavarande 
handskriften (KB: V f 11) har varit m ig till
gänglig i en fotografisk kopia där Bellmans 
ändringar och tillägg har kunnat studeras. 
Dessutom har förste bibliotekarie Harry Järv 
givit m ig en utom ordentlig beskrivning av

originalets häftning, pappers-sorter m. m. 
H ärav fram går att handskriften tillkom m it 
genom sam m anhäftning av ett flertal olika 
m anuskript som skrivits på lösa folioark 
under slutet av 1760-talet. H andskriften synes 
m ig förtjäna ett långt m er ingående studium  
än jag här haft anledning att ge m ig in på.

8 Byström i kom m entar till SU 6, 1936, 
s. 19 ff.

9 Ragnar Ekholm i kom m entar till SU 4,
1932, s. 75·
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i Dagligt Allehanda och vari det kungjordes att Fader Berg upptagits i ordens- 
gillet, »hwilket til wederbörandes efterrättelse meddelas»1 — en sådan annons 
förutsätter ju att Bacchi Orden åtminstone vid den tiden var en välkänd institu
tion. Längre fram pa 70-talet inspirerade Bacchi Orden instiftandet av Par 
Bricole, som ju var (och är) en allmän sällskapsklubb av långt mer än familjära 
dimensioner.1 2 I sin Bellman-utgåva har Carlén meddelat (oklart ur vilken källa) 
att ordenskapitlen ibland brukade hållas i allmänna värdshuslokaler, såsom 
Stadshuskällaren vid Södermalmstorg och Claes på Hörnet.3 Att en del kapitel 
framförts i denna typ av lokaler är, som vi ska se, ytterst sannolikt. Men det 
hindrar inte att det Lissanderska hemmet kan ha utgjort scenen för alla de 
tidigaste upptågen. I och för sig är det ju mycket naturligt att tänka sig att 
underhållningen flyttade ut från familjekretsen till de offentliga lokalerna i 
och med att den blev mera känd och populär.

Tidpunkten för ordenssammankomsterna är värd lika mycket uppmärksamhet 
som lokalen. Bacchi Orden hade sin ordinarie »ordensdag» den 4 december, 
Barbara-dagen, som sedermera övertogs som högtidsdag av Par Bricole. Av 
ordensdiktarna framgår att det var på denna dag som nya riddare utnämndes 
och dubbades, och det hela avslutades med en stor fest.4 Parentationer och andra 
extra-ordinarie sammankomster kunde emellertid äga rum när som helst under 
året. Någon parentationsdikt finns ej bevarad från Barbara-dagen 1769, då 
Oxenstierna var med bland gästerna. Den ordensdikt som i Bellmans eget manu
skript är daterad till denna dag är ett sedvanligt riddarkapitel med dubbning 
etc.5 Men tidigare samma år hade det förekommit två parentationer.6 Man får 
väl därför anta att Bellman som påbröd på de ordinarie förlustelserna gav repris 
på någon av dessa parentationer, och att det var detta som Oxenstierna kom att 
bevittna. Sannolikt var han däremot inte vittne till den ordinarie Barbara-festen.

Frågan om vilket ordenskapitel det var som Oxenstierna såg framföras är, 
som vi strax skall se, av en viss betydelse när det gäller att avgöra hur dessa 
sammankomster brukade gå till. Eftersom Oxenstierna inte talar om någon 
annan agerande än Bellman själv, har flera forskare dragit slutsatsen att han 
ensam brukade recitera och sjunga alla roller vid framförandet.7 Bacchi Orden

1 Vänligen m eddelat i brev från fil. dr 
N ils Afzelius, J fr Bellmans studier, 15, 1966, 
s. 50.

2 Jfr G unnar Bolin i Sällskapet Par Bri
cole, Sthlm 1946, s. 14 ff.

3 Samlade skrifter av Carl Michael Bell
man utgifna af Johan Gabriel Carlén vol. II, 
1861, s. 3; även anfört i kommentaren till 
SU 4, s. 13.

4 Bacchi Orden nr 2, 5, 11, 13, 18. De 
första av dessa ordenskapitel har dock endast 
riddareutnäm ningar på Barbara-dagen medan 
själva dubbningen och festen följer några 
dagar senare. Fr. o. m. 1769 (nr 11), då de 
teatraliska kapitlen instituerades, är emeller
tid allt koncentrerat till samma dag.

5 B. O. n r 11 ( » Ceremonielle vid utnäm 
ning och dubbning på Barbara dag fjerde 
gången den 4 December 1769 uti Riddar- 
Capitlet af D e Två Förgylta Svinen»).

6 B. O. nr 8 ( » Parentation öfver Peruque-

makaren Bourssell som dog den 2 dra Feb
ruari 1766, hållen i Riddare-Capitlet af De 
Två Förgylta Svinen den 2dra Februari 1769 
af Jancke Jenssen, Ceremoni-mästare vid 
högbemälte Orden») samt nr 10 (»Cere
monielle vid Parentation i Riddare-Capitlet 
af De Två Förgylta Svinen, hållen öfver 
Bränvinsbrännaren och Riddaren Lundholm, 
den 15 October 1769 af Ordens-parentatorn 
och Ceremonie-mästaren, Perukmakaregesällen
Janke Jensen»)·

7 Jfr t. ex. Schiick-Warburg, Illustrerad 
svensk litteraturhistoria 3:e upplagan, vol. III, 
s. 593; Stålhane, a. a., s. 51; Också Nils 
Afzelius har i en uppsats karaktäriserat Bell
mans framförande av ordenskapitlen som »en- 
mansteater» (»Fröjas Tempel och spinn
huset», Bellmans studier, 11, 1952, s. 108). 
Men i N y  illustrerad svensk litteraturhistoria, 
II, s. 261 f. synes han räkna med att Bellman 
hade medhjälpare.
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skulle med andra ord vara en ren fantasiskapelse som endast fick liv genom 
poetens enmansföreställningar. Ytterligare stöd för denna uppfattning har man 
antagligen funnit i de äldsta ordensdikterna, som onekligen gör intryck av att 
vara beräknade för soloframförande. Men Ragnar Ekholm har i SUs kommen
tar påpekat att vissa scenanvisningar i de senare ordenskapitlen tyder på att 
Bellman »svårligen» kunnat klara sig utan medhjälpare.8 Det finns anledning 
att än starkare understryka denna uppfattning. Enligt min mening är det i själva 
verket uppenbart att ett stort antal av ordensdikterna har framförts av flera 
personer.

Först och främst framgår detta — som Ekholm delvis redan visat — av 
själva texterna. Flertalet av de dialogiska ordenskapitlen har ett mycket stort 
antal roller. Det har inte varit möjligt för Bellman att utföra dem alla ensam, 
särskilt som många scenanvisningar förutsätter att det finns flera aktörer som 
kan utföra flera olika saker samtidigt. (Jfr fig. i.) I konceptet till parentationen 
över brännvinsbrännaren Lundhoim har Bellman exempelvis givit anvisning 
om en ordensprocession som skall intåga under sång medan samtidigt två 
ordensriddare är inbegripna i ett häftigt gräl. Deras repliker har av Bellman 
ställts upp som parallelltext i två kolumner vilka föregås av dessa direktiv: 
»NB. renskrifves på efterföljande sätt för sång och läsning» samt längre fram: 
»NB. läses af 2ue under Musique af Marchen. Då 3ne siunga»9 Och i nästan 
alla längre ordenskapitel förekommer processioner, körsång och annan aktivitet 
som kräver flera personers medverkan. Den inledande rollistan upptar ofta 
namn på personer vars enda funktion består i att medverka i processioner, 
sjunga med i körer o. dyl.1

Det skulle knappast vara någon mening med att uppta dessa statistroller på 
listan såvida de inte faktiskt var avsedda att spelas vid framförandet.

I den s. k. Hielms handskrift (Cod. Holm. Vs 65: 3) förekommer ett dialog- 
fragment som synes bygga på minnen från ett muntligt framförande av parenta
tionen över Lundhoim. Fragmentet åtföljs av följande anteckning: »Då Com- 
mendeuren Lundhoim bars till sitt hvilorum gjordes af Ceremonimästaren Bell
man föregående ordonnance till de närstående». Den omtalade »ordonnancen» 
(=  »anordning eller utformning enligt en viss plan 1. i en viss stil» —  SAOB) 
skall här återges eftersom den synes mig ha principiellt intresse:

Gubbar tag i Commendeurer 
Ordensperuquen bäres i ett skrin 
Fredman för Praestaven är full som ett svin 
Trall —  Trall —  gå sakta fram 
Hela flåcken stanna nu.
Frammanföre ska gå sju 
Commendeurer marche gå på,
Håll stilla stå.

8 SU 4, kom mentaren s. 13.
9 Gulanders handskrift (KB: Vf 11) s. 1 4 - 

15. En liknande anteckning i den senare ren
skriften KB: V f 20 har av Ragnar Ekholm 
lästs »Sielfwa Procession. / Läses af twenne, 
under M usiquen af m archen / då den tredie 
siunger». (SU 4, kom mentaren s. 132.)

1 T. ex. Agrell, Apellstubbe, Glock, Sten- 
deker och T rundm an i B. O. 8; H alling, von 
Ehrensugga, Liljans m or, Caj sa Stina, Knape, 
Stendecker, »Bägge jungfrurna på Gröna 
Solen» samt »trompetarna» i B. O. 10; Glock, 
von Bercho, M eisner Oelheim  och Österman 
i B. O. 11.
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Fig. i. Början på Bellmans koncept till Parentationen över Lundholm den 15 oktober 1769 
(Cod. Holm. Vf. i i , f. 9): rollförteckning med uppgifter om personernas uppställning under 
ceremonin, deras respektive insignier etc. (»Närwarande i Capittlet, som innom Templet emot- 
taga Procession», »Wid baneret», »Backi Prestinnor», »Orchestren», »Sielfwa Procession» 
etc.) Rollförteckningen fortsätter med scenanvisningar på följande sida. Som framgår av exemp
let har manuskripten till ordensdikterna stundom karaktären av ett scenario för teatraliskt 
framförande.
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Bellman
Tag kistan sakta ned af båren i som bära
Och vet att denna Fest är gjord till Lundholms ära

Bärarne
Ja, väl. Ja alla i och intet en i sänder
Det var en tunger hund, ta i med bägge händer.

Bellman
Där ligger nu ett vrak, som aldrig nykter var
En Tunna var hans mor, och Bacchus var hans far,
Ordens härol(d) Knape blås
Trall —  lall —  band och krås
Stjerna, glas, bouteille och spanskrör
I grafven för.2

Av denna rollfördelning synes framgå att Bellman verkligen agerat »cere
monimästare» i den meningen att han varit den som framför allt fört ordet och 
givit order till de övriga. Men själva ceremonielet (i detta fall bärandet av 
kistan) och en viss del av dialogen har av denna handskrift att döma utförts 
av andra. Texten tycks visserligen vara starkt korrumperad på grund av minnes
fel, men vad själva »ordonnancen» beträffar så bekräftas den av Bellmans 
originalmanuskript. Parentationen över Lundholm har enligt titelbladet till 
detta manuskript författats av »ordensparentatorn och ceremonimästaren 
perukmakare-gesällen Janke Jensen».3 Det är också denne Janke Jensen som 
innehar den ojämförligt viktigaste rollen i skådespelet. Härutöver förekommer 
dock flera smärre roller, som bl. a. har funktionen att bära Lundholms kista. 
Man torde således kunna dra slutsatsen att Bellman själv utfört (åtminstone) 
Janke Jensens roll men lämnat en rad mindre uppgifter åt andra.

Denna tolkning är den naturliga ej blott vad gäller parentationen över Lund
holm utan också vad gäller den parentation över Bourssell (B. O. nr 8) som 
framfördes några månader tidigare samma år och som inleder serien av ordens
kapitel i dialogform. Också i detta fall har Bellman på titelbladet till sitt 
manuskript angivit Janke Jensen som författaren.3 Innehållet består nästan helt 
av Jensens monolog, endast då och då interfolierad med korta repliker av övriga 
ordensriddare. Och den enda sång som förekommer skall enligt manuskriptet 
framföras av Jensen ensam. Flertalet av de i personförteckningen upptagna 
rollerna är helt stumma och har bara ceremoniell funktion.

I de senare ordenskapitlen framträder även andra riddare än Janke Jensen 
i ledande roller med solosång och längre monologer, så t. ex. ordenskanslern 
Planberg (B.O. i i ), ordensklockaren Trundman (B. O. 13, 14, 17) och härol
den Kempendahl (B. O. 13). Men det är påfallande hur viktig »ceremoni
mästare» Jensen är i alla ordenskapitlen utom i de allra sista (fr. o. m. 1777),

2 SU 4, k o m m entaren  s. 125 f. E ftersom  
tex ten  sk ilje r sig avsevärt från  den som  finns 
i B ellm ans egen ned sk rift h a r  R ag n ar E kholm  
fu n n it det svårt a tt avgöra h u ru v id a  stycket
är »en B e llm an im ita tio n » e lle r om  de t byg
ger p å  en »äldre m era  k o rtfa ttad  u tfo rm n in g  
av fö religgande o rdensd ik t (i så fa ll väl u p p 
tecknat e fte r åhö rande  av e tt m u n tlig t fö re 

drag  därav )» . D et fak tum  a tt tex ten  dock i 
sina hu v u d d rag  och även i vissa de ta lje r s täm 
m er m ed B ellm ans egen tex t ta la r dock m o t 
an tagande t om  fristående im ita tion . U n d er 
alla  fö rh å llan d en  to rde  u p p h o v sm an n en  ha 
v arit m edveten  om  h u r  det i sto rt sett b ru 
kade gå till v id  o rdensd ik ternas fram förande.

3 J f r  ovan s. 109, n o t 6.
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där Trundman, Mollberg och andra trängt ut honom ur rampljuset. Det är 
Jensen som »parenterar» över avlidna medlemmar, håller tal till nyblivna rid
dare, leder sången och dansen och i stor utsträckning dirigerar de övriga riddar
nas rörelser. När andra ordensfunktionärer efterhand tillväxer i betydelse, så 
övertar de samtidigt också en del av hans funktioner som dirigent och ceremoni
mästare. I jämförelse med dessa dirigentroller — som naturligen är mycket 
få är de övriga rollerna stumma eller relativt obetydliga, fast de ofta är 
många. Det grundläggande mönstret för dessa kapitelmöten förblir alltså det
samma trots alla förändringar: kring ett fåtal (sällan mer än två eller tre) 
huvudrollsinnehavare rör sig den stora massan av statister som församlingen 
kring sin herde eller balettkåren kring prima ballerinan.

Att dessa stjärnroller i stort sett var avsedda för Bellman själv kan vi ju ta 
för givet. Sannolikt har han också, åtminstone i vissa fall, spelat flera roller 
i samma ordenskapitel. Härpa tyder bl. a. det förhållandet att huvudpersonerna 
tenderar att uttrycka sig i långa monologer snarare än i dramatiska replikskiften. 
Och ibland tycker man sig skönja en tendens att arrangera händelseförloppet 
sa att inte flera huvudpersoner tvingas uppehålla sig på scenen samtidigt. 
I början av B. O. 13 (Bacchi Tempel 1770) förekommer sålunda bryggaren 
Meisner i en viktig sång- och deklamationsroll, men han försvinner ur dramat 
innan Janke Jensen gör sin entré.4 Och i B. O. 15 (Bacchi Fest 1771) springer 
de tre manliga huvudrollsinnehavarna — Jensen, magister Gåse och stadsfiskal 
Gollin —  flera gånger ut och in utan att konfronteras med varann.5 Här har 
det varit fullt möjligt att låta en person uppträda i flera skepnader. Men solo
prestationerna förutsätter dock ett antal andra medverkande vars agerande bildar 
bakgrund och utgör stommen i de rituella mass-scener som ideligen omväxlar 
med monologerna och enmansteatern.

Bland Bellmans egentliga dramatik och teatraliska »divertissement», som vi 
med säkerhet vet uppfördes, befinner sig flera småstycken som kan sättas i 
samband med ordenskapitlen. Jag har redan nämnt Det lyckliga skeppsbrottet, 
uppfört strax innan instiftandet av Bacchi Orden. En mer slående parallell erbju
der emellertid det lilla divertissement som Bellman ordnade på sin vän Sergels 
födelsedag den 8 september 1787.6 * 8 Vid detta tillfälle togs Sergel emot i en 
skogsbacke av ett utklätt sällskap bestående av bl. a. »Bacchus», som spelades 
av Bellman själv; »Lilla Bacchus», spelad av en liten dotterson till födelsedags
barnet; samt »En åkande Silén», som utfördes av ingen mindre än Karl Gustav 
Pilo, den bekante målaren. Dessa huvudpersoner åtföljdes av »musikanter» och 
»bacchanter». Först framförde »Lilla Bacchus» ett tal. Därefter följde sång och 
tal av »Bacchus», varpå man tågade till matsalen under musik enligt följande 
processionsordning: 1) Musikanter, 2) Lilla Bacchus åkande på en tunna,

4 J f r  SU 4, s. 110 (M eisner u t) , 1 1 7 -1 8  
(Jensen  in ). M eisners u ttåg  föreskrives vis
serligen  in te  d irek t i scenanvisningen m en 
fram går in d ire k t av K em pendahls rep lik  »Bär 
M eisner, sp iran  bort!» (s. 110), varefter M eis
ner in te  hörs m er.

5 J f r  SU 4 s. 163 (C ollin  u t) , 164 (Jen 
sen in ) , 174 (Jensen  u t, Gåse in ), 1 7 5 -1 7 6
(G åse u t, Jensen  in ) , 177 (Jensen göm m er

8 —6 7 4 3 x 4  Samlaren 1967

sig), 178 (Gåse in ). På de sista sidorna 
(1 8 6 -1 8 9 ) förutsättes visserligen alla  tre  vara 
närvarande sam tidigt, m en  deras ro llinsatser 
är nu  obetydliga. I en tid igare version stan
nar Gåse kvar på  scenen hela tiden  efter sin 
entré, m en Jensen återkom m er in te , så de 
konfronteras alltså in te  h ä r  heller. J f r  nedan 
s. 130, no t 7.

6 SU 6 s. 72 ff. J f r  kom m entaren  s. 63 ff.
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3) Bacchus ridande med en korg med buteljer på armen, 4) Silénen, omgiven 
av bacchanter, samt 5) Sergel själv »med fruntimren». Vid bordet höll sedan 
silénen ett tal på alexandriner, som i sin parodiska stil inte så litet erinrar om 
parentationerna i Bacchi Orden. Det hela avslutades med en hyllningssång, som 
sjöngs i korus.

Det förefaller mig rimligt att anta att Bacchi Orden på likartat sätt var 
en skämtsam och till en början antagligen ganska lös sammanslutning av Bell- 
mans vänner, som samlades omkring honom då och då för att leka Bacchus- 
dyrkare och delta i de många kuriösa ceremonierna under hans ledning. Jag 
menar naturligtvis inte härmed att återuppliva den sedan länge diskrediterade 
teorin att Bellman brukade hålla ordenskapitel med den riktige perukmakaren 
Jensen, den riktige brännvinsbrännaren Lundholm etc.7 Avståndet mellan dikta
ren och hans gestalter har med rätta framhållits av en lång rad kritiker och 
det finns all anledning tro att ordensriddarnas verkliga förebilder föga upp
skattade skämtet med sina personer. Meni detta utesluter inte att Bacchi Orden 
kan ha haft realitet såsom ett glatt sällskap där medlemmarna spelat de avsig
komna suputernas roller. En sådan tolkning skulle kunna förklara att ordens- 
kapitlen blev en så fast institution att de så småningom gav upphov till en 
regelrätt sällskapsklubb som Par Bricole.

Övergången från Bacchi Orden till Par Bricole skulle f. ö. förtjäna att när
mare utredas. Det är dock numera fastslaget8 att ett viktigt mellanled utgjordes 
av en sammankomst på källaren Kejsarkronan i november 1777, då Bellmans 
gode vän C. I. Hallman framförde sin Parentation öfver Gottfrid Sackenhjeim,7 8 9 
en parentationsdikt som tydligt anknyter till Janke Jensens paren ta tioner i 
Bacchi Orden. Några månader tidigare hade Bellman åter satt i gång med 
sina ordenskapitel, som dessförinnan legat nere under flera år. Sannolikt var 
det detta återupplivande som gav Hallman idén att söka upprätta något lik
nande men i mer organiserade former. Den version av hans Parentation över 
Sackenhjeim som publicerats i Hallmans Samlade skrifter innehåller visserligen 
bara själva parentationsdikten, skriven på alexandrinsk vers, men på Kungliga 
Biblioteket finns bevarad en annan och långt mer utförlig version (KB:Vs 69) 
som tydligen använts som scenario vid ett framförande av flera personer: här 
finns även körer, ario, växelsång mellan parentatorn och ordenskanslern samt 
scenanvisningar och ceremoniel i samma stil som Bacchi Orden, fast sällskapet 
här kallas Par Bricole. Tydligen är det denna version som Gjörwell syftar på 
i ett brev från december 1777 där han lovar sin vän Alströmer att skaffa ett 
exemplar av dikten »med ceremoniellet och alla ariorna».1 Det var deltagarna 
i dessa ceremonier som kom att utgöra kärnan i det än mer välorganiserade 
ordenssällskap som officiellt instiftades under Olof Kexels ledning 1779 och 
med Bellman och Hallman som viktiga ledamöter.2 Redan i början av 1778 
var dock sammanslutningen tillräckligt etablerad och känd för att föranleda 
klagomål från konsistorium över det »Bacchi sällskap» som nyligen börjat 
bidra till sedernas fördärv.3 På 1800-talet fanns också andra sällskap i Stockholm

7 J f r  Schiick, a. a. s. 593. 1 J f r  Sällskapet Par Bricole, s. 54 f.
8 Sällskapet Par Bricole, s. 36 ff. 2 J f r  a. a., s. 60  ff.
9 C. I. H a llm an . Sam lade skrifter, II, U pp- 3 a. a., s. 50. 

sala 1853, s. 401 ff.
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Fig. 2. B ellm anska sällskapet i procession. A kvarellerad teckning av C. F. Laurén, om kring  
1830. F räm st sk rider o rdenshäro lderna  »K em pendahl» och »Glock» (expeditionssekreterare 
Borelius och ark itek t N yström ) m ed ordensspiror och schabrak, p rydda m ed Bacchi bild . H ä r
efte r dansar cerem onim ästaren , paren tato rn , dansm ästaren och perukm ästargesällen  »Janke 
Jensen» (handelsborgm ästare  Jo h n  A nders Biörck) m ed en em blem atisk sax i ena handen  och 
o ra tionen  i den andra. H an  följs av »Ulla W inb lad»  (den kände B ellm anssångaren A xel R aab), 
»M ovitz» (hovrättsp residen ten  W este rstran d ), »Bergströmskan» (H erm an  Schlytern) och »M oll
berg» (Lars H jo rtsberg , den store skådespelaren och B ellm anssångaren). N ederst i vänstra  
h ö rn e t har L aurén signerat sin teckning m ed det nam n som han själv u p p b a r i sällskapet, 
m åla ren  Eks (»Ek fecit», jfr  fig. 4). K ungliga B iblioteket.

som av allt att döma förde vidare traditionerna från ordenskapitlen. Det ur vår 
synpunkt intressantaste av dessa sällskap var Bellmanska sällskapet, som räk
nade Adolf Bellman och Lars Hjortsberg bland medlemmarna. Bl. a. genom 
en bevarad bild (se fig. 2-4) vet vi att man här tog sig för att framträda i 
Bacchusriddarnas gestalter. Var och en hade sin roll, som utfördes till vän
nernas förnöjelse och egen glädje.4 På liknande sätt kan vi nog våga förmoda 
att redan Bellman och hans vänner uppträdde. Någon fast rollfördelning be
höver det dock inte ha varit fråga om — att Bellman själv uppträtt inte bara 
i Jensens roll utan också i andra gestalter förefaller ju tydligt.

Sannolikt är emellertid att de nya riddare som upptogs i Bacchi Orden varje 
Barbara-fest spelades av nykomlingarna i kretsen kring Bellman. Dessa novis- 
roller är i regel så obetydliga att de lätt har kunnat utföras utan nämnvärd 
förberedelse. På Barbara-dagen 1769 — den dag Oxenstierna hörde Bellman — 
upptogs sålunda fem nya riddare under en mångfald ceremonier, men dessa

4 Claes L und in  och A ugust S trindberg , J fr  även A rvid A hnfelt, Bellmanska sällska-
Gamla Stockholm. Anteckningar ur tryckta pet, humoresker och silhuetter. Sthlm  1877;
och otryckta källor. Sthlm  1882, s. 450  f. Sällskapet Par Bricole, s. 128 ff.
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Fig. 3. F o rtsä ttn in g  p å  processionen: B ellm ans son A dolf som  »Fredm an» (? ), livm edikus E km an 
som  »Jergen Puckel» , C arl F red rik  D ah lg ren  som  »m agister G åse». D e  fy ra d ärn äst fö ljande  
ro lle rn a  h a r ej k u n n a t iden tifieras. D en  lille  m an n en  i stövlar och h ä tta  sam t h ä n d ern a  i byx
fickorna  uppges dock vara »grä lm akar Löfberg» (rådm an  J. W . B erger). H ä re fte r  två okända.

nya riddares repliker inskränker sig till en riddar-ed för var och en att av
lägga under själva dubbningen, medan det övriga kapitlet samtidigt avsjunger 
en körsång.5 I Bellmans eget koncept har dessa riddareder skrivits på särskilda 
lösa blad, vilka i efterhand inskjutits i manuskriptet. Varje ed har skrivits 
på sin egen sida, och försetts med beteckningen »Eden» ‘högst upp (se fig. 5). 
Endast fyra av de fem ederna är emellertid tillstädes —  den femte synes vara 
förkommen.6 En förklaring till dessa säregna omständigheter skulle kunna vara 
att ederna delades ut som rollhäften till de nya riddarna under själva ceremonin 
och sedan åter infordrades, varvid dock endast fyra kom till rätta.

Det återstår att förklara varför Oxenstierna inte nämner någon annan än 
Bellman själv i sin vittnesrapport från denna dag. Emellertid har vi redan 
kunnat konstatera att Oxenstierna sannolikt inte var vittne till den egentliga 
Barbara-festen utan endast till en »parentation» som Bellman tycks ha fram
fört som repris från någon av sina tidigare föreställningar. Att denna parenta
tion framfördes som solonummer är ju ytterst sannolikt, i synnerhet som paren- 
tationsakterna ganska lätt har kunnat förvandlas till ren monolog med sång- 
inslag av parentatorn, Janke Jensen.

5 SU 4  s. 81 ff. D en n a  fö rk la rin g  synes m ig  m in d re  tillfreds-
6 KB: V f. 11, s. 4 1 -4 7 . J f r  SU 4, kom - ställande än den h ä r  g ivna, bl. a. d ä rfö r  a tt

m en ta ren  s. 170, 174. R ag n ar E kho lm  h a r ederna  synes h a  h ö r t till den  fasta ritua len ,
d rag it slutsatsen a tt ederna  fö rm o d lig en  in te  (J fr  SU 4  s. 7 f., 16 f.)
tillh ö rd e  den u rsp ru n g lig a  koncep tionen .
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Fig. 4. S lu tet av processionen: »Stadsfiskal Collin» (hovrättsrådet M u n th e), »Knape» (N . W . af 
Z ellén ) m ed ordens-oboen i handen , »kyparen Ede» (bankokom m issarie E km an) m ed k o rk 
skruv v id  bälte t; h ä re fte r en okänd, fö ljd  av ordensskattm ästaren »K olm odin» (F red in  i C ivil
statens p en sio n sin rä ttn in g ) sam t slu tligen  »m ålaren Ek» (konstnären  själv, C. F. L aurén).

Detaljerade utredningar om hur ordenskapitlen framfördes får naturligtvis 
lätt ett inslag av godtyckligt gissande och spekulation. Emellertid bör det nu 
kunna anses som säkert att Bacchi Orden redan 1769 var en institution där 
flera personer var involverade och faktiskt deltog i de ceremonier som skildras 
i ordenskapitlen. En del av de viktigaste deltagarna har sannolikt repeterat 
kapitelmötena i förväg, medan andra var relativt oförberedda. Mycket hade 
säkert karaktär av improvisation,6a fastän de grundläggande ceremonierna för
blev desamma och följaktligen var väl kända av deltagare och auditorium — 
gränsen mellan dessa båda kategorier bör för övrigt ha varit ganska flytande.

Den främsta poängen med dessa ordensmöten synes mig i själva verket vara 
just att de ger tillfälle till medverkan från auditoriets sida — i jämförelse 
härmed är det parodiska elementet av underordnad betydelse. Visst kan Bacchi 
Orden betraktas som en parodi eller travesti på de verkliga riddar-ordnarna 
med deras invecklade ceremonier etc. Men tror någon att Bellman var så talang
lös att han fortsatte i åratal att upprepa samma parodiska ceremonier, såvida 
inte själva upprepningen hade ett värde — ett värde av samma slag som ett 
sällskapsspel eller en skämtsam ritual bland vänner?

Emellertid synes formerna för ordenskapitlen ha förändrats en del genom 
åren. De första ordensdikterna är rena sånger, som utan tvivel är avsedda att

0:1 T eo rin  om  B ellm an som  im provisa tö r har »Bellm an och im provisationens konst» , Bell- 
få tt fö rnyat stöd i en  uppsats av C arl Fehrm an, mans studier, 15, 1966.
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Fig. 5. Skom akaren  Å hm ans (i en  senare version: Å valls) rid d ared  v id  Bacchi O rdens dubb- 
n ingskap ite l den 4  decem ber 1769. B ladet i e fte rh an d  in fo g at i B ellm ans m an u sk rip t (Cod. 
H o lm . V f. 11, s. 148.

framföras av Bellman själv. Den korta ordensdikt som brukar dateras till 1766 
och vanligen betraktas som den äldsta (B. O. nr 1, »Ceremoniel på Bacchi 
Ordens dag») påminner till formen närmast om de äldsta av Fredmans epistlar. 
En sammankomst i det bacchanaliska sällskapet skildras i »konferencier-stil»7 
av en anonym ceremonimästare, som ivrigt uppmanar övriga deltagare att på 
övligt sätt hedra de båda fyllbultarna Meisners och Nyboms utnämning till 
kommendörer av Bacchi Orden:

7 J f r  B jörck a. a. och nedan  s. 134 ff.
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Skyllra med glasen,
Rör orgel-basen!

Riddarena in i choret gå.
Tyst! Bacchus dubbar 
Två käcka gubbar,

Stora hjeltar bland de små.
Meissner til valspråk TOTA DIE för,
Nybom  PLUS ULTRA. Hör pukslagarn, hör!

Pukor.------------Hör pukslagarn, hör!8

Ordensparodin är här ännu dominerande; scenen och deltagarna är föga 
individualiserade. Sångaren nöjer sig med att hastigt skissera fyllbultarnas hög
tidliga intåg. Det hela avslutas med en skål som i en vanlig dryckesvisa (»Låtom 
oss dricka / Friskt de nya Riddarnes skål!») och kan mycket väl tänkas ha 
framförts som en anspråkslös underhållning vid bordet.

Redan de fyra följande ordensdikterna (B. O. nr 2-4 B), som tillsammans 
utgör en organisk enhet, innebär dock en viss utvidgning och dramatisk objek-
tivisering av formen. Den första dikten----eller rättare: visan — är en högtidlig
kungörelse av ordensherrarna von Berchos och Holmströms utnämning till 
riddare (»Utnämning hållen i Ordens-capitlet af De Två Förgyl-ta Svin den 
4 December 1767»). Inledningsstrofen innehåller själva kungörelsen: »I dag 
har Bacchus haft Capitel, / Tvänne Ordensherrar nämt» osv. Sedan följer 
några mindre högtidliga rader som väl närmast får tolkas som menighetens 
kommentarer och lyckönskande skålar till det nyutnämnda:

N u får han Bacchi stora stjerna,
Två förgylta Svin —  Ja men!

Det andra korset sägs man ärna 
Holmström, actuarien.
Holmström, klinga nu,
Lefve jag och du!9

Visan nummer två skildrar i dialogform von Berchos och Holmströms rid- 
dardubbning (»Riddare-dubbning den 19 December 1767»).1 Första strofen 
utgörs av Bacchus’ eller ordenskanslerns tal under själva akten (»Gode Herre 
och Man, / Bacchus tagit dig an / At Riddare bli af hans Orden så grann» 
etc.). De två följande stroferna utgörs av von Berchos respektive Holmströms 
riddareder (»Jag von Bercho står här / Och jag lofvar och svär» . . .  »Jag nalkas 
din tron —  / Holmström är min person» etc.). Var och en av de tre stroferna 
avslutas med pukslag och en refräng som menigheten kan tänkas framföra 
i korus (»Von Bercho och Holmström nu dubbas de två»).

De två sista visorna (B.O. nr 4 A och B) skildrar så den efterföljande riddar- 
balen, som till en början är enbart festlig och glad, men så småningom urartar 
i en våldsam spritorgie:

Riddarne de spy och de blåna,
Pukorna de dundra och d ån a -------------Pukor
Pukare, slamra och slå!1 2

8 SU 4: 4-
9 SU 4: 6.

1 SU 4: 7 f.
2 SU 4: 10.
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Hela denna svit bör ha erbjudit goda möjligheter för enmansteater genom 
sin hastiga växling mellan högtidliga och burleska stämningar, och genom 
dialoginslagen, som inte är fler än att de olika rösterna lätt har kunnat hållas 
i sär av publiken. Detta hindrar inte att Bellman kan ha låtit sitt auditorium 
medverka genom att stumt utföra de skildrade ceremonierna, stämma in i den 
andra visans refräng och eventuellt också utföra von Berchos och Holmströms 
roller.

Det avgörande steget mot teatraliskt framförande togs emellertid först i 
februari 1769 i och med parentationen över Bourssell (B. O. nr 8). Som förut 
nämnts, domineras dock detta första dialogiska ordenskapitel helt av ceremoni- 
mästaren Jensen. Men i den andra parentationen i oktober samma år (över 
Lundholm) har rollistan väsentligt utökats, procession, körer och växelsånger 
införts samt vissa andra ordensfunktionärer än Jensen tillåtits att framträda 
med individuella profiler. Denna form bibehålies i sina huvuddrag i en rad 
följande ordenskapitel fram t. o. m. 1771 (B.O. nr 15). Därefter följer en lång 
paus fram till januari 1777, då Bellman ånyo håller ordenskapitel (B. O. nr 17) 
men nu i betydligt nerminskat format med endast två egentliga roller (Trund- 
man och Jensen). På Bar bara-dagen samma år ordnas ett nytt kapitel (B. O. 
nr 18) i något större skala men fortfarande utan de mass-scener som gav liv åt 
de tidigare kapitlen. Av allt att döma är detta den sista ordensdikt som är av
sedd att framföras. Den sedermera skrivna Bacchi Tempel synes vara ett rent 
»läsdrama», där Bellman för en mer litterär publik och i väsentligen mer 
ambitiös stil sammanfattat motiv och idéer från de äldre ordenskapitlen.

II
Det är alltså under åren 1769-71 som Bacchi Orden har sin egentliga blomst- 
ring som dramatiskt folknöje. I de sex större ordenskapitel som Bellman skrev 
under denna tid kan vi följa ordensgillets utveckling från burlesk och parodisk 
karikatyr till en helt autonom fantasivärld med alltmer individualiserad och 
romantisk miljö. Låt oss följa utvecklingen steg för steg samtidigt som vi ger 
en resumé av de viktigaste ordenskapMens innehåll, så som de bör ha gestaltat 
sig för en åskådare. En sådan resumé torde vara av nöden inte bara därför att 
ordensdikterna är så föga kända utan också därför att deras innehåll i förstone 
kan te sig svårt att förstå, om vi inte har klart för oss hur de var ämnade att 
framföras. Den som finner referaten tröttande kan dock utan större förlust 
gå vidare direkt till avdelning III.

Parentationen över Bourssell3 utspelar sig i Bacchustemplet, där ceremonimästaren 
Jensen (»med hvita handskar») infinner sig följd av tio andra ordensbröder. Jensen 
ger nervöst order till de övriga beträffande den ritual som skall iakttas vid sorgeakten 
efter den nyligen avlidne supbrodern, perukmakaren Bourssell. Sedan försöker han äska 
tystnad och starta sin högtidliga parentation. Försöken är dock tämligen misslyckade 
eftersom alla bröderna redan från början är kraftigt berusade. De kan endast med 
svårighet utföra några ceremonier och de orkar knappt höra på vad Jensen har att säga. 
Konflikten mellan sorgeaktens krav och deltagarnas tillstånd ger upphov till en hel del 
situationskomik. »Yar god och spiran håll, men jag går bakom plancke», väser t. ex. 
härolden Kempendahl till skattmästaren Kolmodin, och den åtföljande pantomimen
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torde man kunna föreställa sig. Slutligen lyckas dock Janke Jensen komma till tals.
Det parentationstal, som Jensen nu håller och som upptar återstoden av kapitlet, utgör 

en parodisk provkarta på de retoriska floskler som brukade förekomma i tidens åmin
nelsetal och begravningsdikter. I likhet med mången annan samtida vältalare börjar 
Jensen i det sublimt panegyriska och söker sedan efterhand ta sig ner på jorden igen 
för att skildra den döde perukmakarens liv i något mer realistisk stil. Det är samma 
recept som gällde för Vetenskapsakademins åminnelsetal enligt vad Anders Johan von 
Höpken omvittnat: (De) »hafva hvarcken varit panegyriquer eller eloges historiques 
utan en blandning, som ingen missbrukat mehra än sahl. Dalin. De bestå uti ett eloquent 
för-tahl och något höfsat Sluth. Lefvernet handteras som personalier åhr från åhr hvad 
han gjordt, huru lyckan sig skickat, hustru och barn icke förglömde.»4 I Parentationen 
över Bourssell uttrycker ordenshärolden Kempendahl detta recept på följande sätt:

Skall man förtj ensten hedra,
Så får eij tanckan låf mot höghet sig förnedra;
Hon bör liksom en eld i klara flammor gå,
Sen i ett sannings-sken sitt ämne återfå — 5

Jensen följer receptet till punkt och pricka. Han börjar med ett »eloquent för-tahl», 
där de retoriska apostroferna, frågorna och det absurda bildspråket formligen haglar över 
auditoriet:

I röda Bacchi söner,
En krantz af haedera er faders hiessa kröner.
Räck edra händer ut, lyfft edra ögon opp!
Här står jag Jensen sjelf med hand i sidan —  topp!
Va vill ni meij? O hut! Kanske ni lär meij tala?
Vid glömskans vattubryn jag släpper ner min svala,
Min hielte, menar jag, hvars våta lif och graf 
För Er, o Riddare, jag ärnar skillra af.
Men Bacchus, gif mig mod, stryk balsam på min hierna,
Giut olja i min mund, häll bränvin på min stjerna,
Strö blommor i min hatt, sätt stop uti min hand 
Och lär mig bilda rätt en hielte i ditt land!6

Citatet innehåller en rad exempel på affekterade stildrag i den samtida retoriken. 
Efter den obligatoriska hänvändelsen till auditoriet följer en angivelse av det höga 
ämnet, varefter följer en ny invokation till den gudomlighet som skall ge oratorn kraft 
att »bilda rätt en hielte» till eftervärldens uppbyggelse. I stället för Sångens eller Ryktets 
gudinna åkallas naturligtvis Bacchus, och »hielten» är förstås i detta fall en man som 
följer Bacchi lagar snarare än Ärans. Den sublima stämningen förflyktigas dock när 
Jensen efter all denna stormande vältalighet äntligen kommer fram till sin hjältes biografi 
och därvid trasslar in sig i den mest triviala familjekrönika:

Vår hielte föddes just år sjuttonhundra fyra
På ista Maj —  gu-tår! —  vid maijstång, dans och lyra.
En tyska var sein frau —  Apollo, ge mej rim! —
Hon var så trinder bak liksom en cherubim.
Men a propos, en sup! Oss vin och kjärlek gläder.
Matronan, Riddare, i egtenskapet träder —
Små blommor i dess gård oppskiuta ur sin sand:
Ett barn, en blomma lik i kiärleksgudens hand.
Catrincken blomma först Ann-Catrinken sedan.
Ulrickas sol gick opp om torsdan eller fredan.
Ullrika är nu gifft med en som maler snus;

4 Sven D elb lanc, Ä ra  och M inne. Studier  5 SU 4: 22.
krin g  ett m o tiv k o m p le x  i  17 oo-talets littera- 0 SU 4: 24.
tur. diss. U ppsala  1965, s. 1 2 4 -1 2 5 .
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Men Ann-Catrincken står på Reisens caffe-hus.
Jan Friedrich, är gesäll hos bagaren Kammecker,
Febr bor i Götheborg —  heij trumla nu, Stendeker\ —
Febr är tunbindare.. .7

Här synes luften plötsligt gå ur Janke Jensen. Tydligen har han blivit alltför om
tumlad av sin egen oratoriska förmåga samt av de starka drycker som ordens-bröderna 
försett honom med under talets gång. Ordenspukslagaren Stendecker räddar honom 
barmhärtigt med en högtidlig pukvirvel, som blir signalen till uppbrott. I stället för 
att fullfölja sitt parentationstal ställer Jensen upp sina män i processionsordning och 
tågar ut med dem, sjungande en sång till Bourssells ära:

Pukor------------Herholder, marchera sagta!
Lätt oss B ours el nu betrackta 

Och hans grifte-sten!

Sista strofen slutar som sig bör med en skål, lämpligen uttalad vid bordet, där säll
skapet lägger ifrån sig instrument och insignier för att äntligen låta supandet vidta 
under friare former:

Pukor----------- Töm flaskor och glas och krukor,
Göm Stendeker, dina pukor,

Sorgefloret sen!
Qui b ene bibit, gubbar,
Bene dormit, kamrater!
Min hieltes dater 

Lefva än.8

Som framgår av denna redogörelse är Parentationen över Bourssell en kort dramatisk 
sketch där situationskomiken och ordensparodin ännu helt dominerar. »Handlingen» 
består uteslutande av själva parentationsakten, och något försök till individualisering av 
gestalterna förekommer inte. Komiken bygger främst på avståndet mellan parentatorns 
höga ambitioner och den brännvinsdoftande verklighet som omger honom. Men allt
eftersom akten fortskrider, förflyktigas alltmer det högtidliga, och det burleskt triviala 
tar överhanden. Effekten torde helt gå förlorad utan ett betydande mått av pantomimiskt 
utspel från deltagarnas sida.

I nästa ordenskapitel, Parentationen över Lundholm,9 har samma scen och samma 
ceremonier behållits i sina huvuddrag men med en rad viktiga utvidgningar och kom
pletteringar. Rollförteckningen upptar nu inte mindre än 17 personer plus ett okänt 
antal »trompetare». Härav utför ceremonimästaren Janke Jensen ensam två solo-sånger 
och det i särklass längsta recitationspartiet (själva parentationen); ordensklockaren 
Trundman en solo-sång och en monolog; ordenskanslern Planberg en solo-sång och 
en kort replik; ordenshärolden Kempendahl, skattmästare Agrell samt kommendörerna 
Meisner och von Bercho längre dialogpartier; ordenshärolden Glock ett par korta repli
ker; kommendören Nybom anför körsången. Övriga personer deltar endast i körsånger 
och ceremoniella rörelser. Förutom de i rollförteckningen nämnda förekommer denna 
gång även festföremålets lik på scenen —  en stum men, som vi skall se, oumbärlig roll.

Av inledande scenanvisningar framgår att vi befinner oss i Bacchustemplet, där Lund- 
holms kista syns vid ingången till koret. Bacchi prästinnor och en grupp ordensbröder 
(likbärare, banerförare och musikanter) förbereder ordensprocessionens ankomst. U tan
för på en altan står ordenspukslagare Stendecker, sannolikt osynlig för åskådaren men 
åtminstone delvis synlig för de agerande, eftersom de då och då ser sorgfloret på hans 
hatt fläkta in genom fönstret (jfr nedan s. 145). Under den inledande växelsången

7 SU 4 :2 5 - 2 6 .
8 SU 4: 27.
9 SU 4: 33-61.
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mellan prästinnor och kommendörer lyftes kistan upp på sitt paradbräde. Härefter 
följer den berömda kören »med accompagnement af klåckorna»:

Hör klåckorna med ängsligt dån 
De klämta för en Bacchi son,
För Riddarn Lundholm  där 1 vrån.
Se svepningsduken,
Se Ordens-peruquen,
Se stjärnan p å ^ !1

Kistan är alltså öppen, och inuti ligger Lundholm paradklädd. Vid slutet av sista 
strofen lyfts kistan åter upp på sitt paradbräde och bäres under trumpetfanfarer in i 
koret av kommendörerna, som dignar under törsten och den tunga bördan. De är 
tvungna att sätta ned kistan ett slag, och passar då på att undersöka om Lundholm 
möjligen försökt smuggla med sig någon flaska till sitt sista vilorum. Besvikna tar de 
ännu en gång tag i kistan och lyckas äntligen placera den på sin plats, medan kapitlet 
sjunger en ny körsång »med ackompagnement af valthorn» (»Ta i Commendeurer, och 
valthornen rista,»).

En av ordensbröderna tycker sig nu höra trumpeter båda processionens ankomst, men 
då detta visar sig vara falskt alarm, börjar man spela bräde och supa för att fördriva 
tiden. Den solenna stämningen förflyktigas snabbt. Snart är alla dödligt berusade, 
ordensklockaren har somnat, gräl utbrutit om spelet, och ingen märker att processionen 
nalkas. N är man märker att processionen redan är på väg in, utbryter vild panik. Man 
gör desperata försök att samla upp klädespersedlar och ordensinsignier. Ordensklockaren, 
som hastigt väcks, råkar i våldsam dispyt med en av kommendörerna. Okvädingsorden 
haglar under den högtidliga inmarschen, vars deltagare utpekas i en körsång av några 
kringstående: Först går den nye skattmästaren Agrell med Lundholms kors och kedja; 
efter honom följer ordenskanslern Planberg med ordenskaraffinen och kommendören 
Ehrensugga med prestaven; sist kommer Jancke Jensen åkande på en brännvinspanna, 
dragen av åsnor; framför detta ekipage springer ordensmusikanten Knape och spelar 
oboe.

Jensens ankomst utgör den första stora dramatiska höjdpunkten. Den understrykes 
genom växelsång mellan ordensklockaren Trundman och kören, vari parentatorn och 
hans ekipage kommenteras:

(Trundman:) Jensen! nå si den cujonen.
Hvad är för bylte af papper det där?

(Chorus:) —  Jo det är parentationen. osv.1 2

Härolden Kempendahl och klockaren Trundman ställer sig nu framför processionen 
och försöker få den att åter sätta igång, men skattmästaren raglar omkull, och snart 
har även Jensens vagn hamnat i backen. Under sin färd med vagnen och omkullkörandet 
sjunger han sin första solosång, ett dramatiskt virtuosnummer som raskt övergår från 
allegro till andante och lamentuoso (efter omkullkörandet). Kalabaliken blir nu full
ständig —  alla ramlar huller om buller om varann. Med möda lyckas Kempendahl åter 
ordna leden. Jensen sjunger ett melankoliskt andante som en inledning till sorgef esten. 
Processionen skrider sakta fram i det att de tågande stöder varann för att inte falla. 
Medan man intar sina platser för att lyssna till parentationen försiggår ett upprört sam
tal mellan Agrell och Kempendahl, som är änglig för att »peruken» försvunnit 
sannolikt är det antingen fråga om Lundholms peruk eller om Jensens, som föll av 
då vagnen välte. Av allt att döma rör det sig om ett viktigt situationskomiskt moment, 
ty temat dras ut över ett par sidor och återkommer även senare som en viktig punkt 
i Jensens parentationstal.

N u äskar emellertid ordenskanslern tystnad och uppmanar i en sång församlingen

1 SU 4: 37-
2 SU 4: 46.
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att stänga Tempel-porten och lyssna till vad Jensen har att säga. Pukor och trumpeter 
höres. Parentationen börjar.

Jensens tal är också denna gång fullt av exempel på retoriska stilblommor, men den 
genomförda parodin har nu fått vika för diverse situationskomiska upptåg. Ett åter
kommande komiskt grepp består i att tolka retoriska talesätt bokstavligt samt omsätta 
dem i praktisk handling. N är Jensen utropar »O Gudar! styrk mitt tal» rusar sålunda 
behjärtade ordensbröder fram med en sup. N är han säger sig vilja måla Lundholms 
bild för deras ögon ger man honom målarverktyg med vilka han raskt åstadkommer 
ett porträtt som spikas upp på tempelväggen. Och när han i slutet blir visionär och 
tycker sig se »Daphne och Tircis omfamna hvarandra i en lund», får publiken bok
stavligen se och höra den ömma scenen utspelas.

Den pastorala scenen med »Daphne och Tircis» —  till vars funktion jag skall åter
komma (nedan s. 146 f.) —  bildar i själva verket avslutningen på hela kapitlet. Sedan 
»Daphne» sjungit en kort aria, ställer ordensriddarna åter upp i proeessionsordning, 
ordenskanslern ger signal till uppbrott, och man marscherar ut under körsång.

Denna översikt av den rent yttre handlingen bör ge en föreställning om hur tekniskt 
komplicerat ett framförande måste ha varit i jämförelse med den tidigare parentations- 
akten samma år. Själva scenbilden och rekvisitan erbjuder visserligen inte några större 
problem: »templet» kan ha varit ett vanligt rum och Jensens åsne-ekipage kan ha 
illuderats med hjälp av mänskliga åsnor. Men person-instruktionen är denna gång av 
väsentlig betydelse. Förutom Janke Jensens roll kräver åtminstone fem—sex andra roller 
ordentlig förberedelse, och de övrigas rörelseschema bör åtminstone ha gåtts igenom ett 
par gånger.

Det bör också observeras att den individuella karaktäriseringen fått ökad betydelse. 
Visserligen spelar själva ceremonierna fortfarande stor roll —  de har t. o. m. utvidgats 
sedan sist —  men en stor del av handlingen utspelar sig före den egentliga parentations- 
aktens början eller i form av diverse avbrott i den föreskrivna ritualen. Dessa så att säga 
inofficiella avsnitt bjuder framför allt på situationskomik, där de enskilda ordensmed- 
lemmarna får en chans att framträda som lustiga standardtyper. Därutöver förekommer 
emellertid också ett starkt inslag av lyrik, som visar att Bellman i viss mån börjat ta 
sina figurer på allvar och inte längre betraktar parodin som det väsentliga. Sålunda 
finns det denna gång en hel del äkta medkänsla och melankoli i själva sorgeakten —  
»gamle Lundholm» kommer vårt hjärta nära på ett helt annat sätt än perukmakare 
Bourssell, som bara var en ren kasperfigur. Och de sörjande ordensbröderna och deras 
kvinnor skildras nu för första gången som verkliga, antika Bacchusdyrkare, engagerade 
i en helig ritual. De är —  för att använda Oxenstiernas ord —  inte längre enbart 
»löjliga» utan även »sublime».

I heliga qvinnor, hvaren som här står
Med krantsar på hufvud och utslagna hår!
I Fauner, Satyrer, I dråplige män
Med rökelse-karen, slå Templen igän!

Under denna sten 
Gömmes Lundholms ben.
Hans sol och hans måna : | | :
Ha tappat sit sken.

Slå Templet igän och förvara hans ben!3

Slutligen har Bellman här för första gången fört in naturen genom att förlägga åt
minstone en kort scen —  den med Daphne och Tircis —  i ett landskap utanför Bacchus- 
templet. Som vi skall se, var detta en innovation med vittgående konsekvenser.

Nästa större ordenskapitel —  »Ceremonielle vid Utnämning och Dubbning på Barbara 
dag fjerde gången den 4 December 1769»4 —  innebär dock knappast ett framsteg i

3 SU 4: 54. J f r  B re itho ltz , a. a ., s. 8 f.
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utvecklingen. Scenen är fortfarande Bacchustemplet. Roll-listan upptar ungefärligen 
samma antal personer som vid parentationen över Lundholm eller närmare bestämt 
16 stycken, alla manliga (man kan fråga sig huruvida även de kvinnliga rollerna brukade 
utföras av män). Härav är två stora sång- och talroller: Jensen och ordenskanslern 
Planberg —  den senares roll är denna gång t. o. m. ännu viktigare än Jensens. Dess
utom förekommer två mindre sångroller (Knape och Agrell) och ett antal mindre bety
dande talroller, däribland de fem nyutnämnda riddarna som endast läser upp sina riddar- 
eder (jfr ovan s. 115L).

Utnämningsceremonielet är i sina huvuddrag detsamma som i de äldsta ordensdik- 
terna men det har betydligt utvidgats. Efter inledande växelsång av skattmästaren Agrell 
och kapitlet, sjunger ordenskanslern Planberg ett långt solo, interfolierat med pukslag, 
vari de nya riddarutnämningarna kungöres. Båda sångerna tjänstgör samtidigt som en 
presentation av scenen, där bröderna nu samlas med sina glas i väntan på de nya riddar
nas intåg. Ceremonimästaren Jensen och oboisten Knape utför därefter en vinglig dans 
som ackompanjeras av Knapes oboe och kommenteras i en växelsång mellan Planberg 
och kapitlet. Detta uppträde slutar med att dansörerna blir liggande på golvet, där 
Jensen sjunger en ny växelsång med kapitlet. Efter en talad dialog mellan Jensen och 
Knape —  vari deras svårigheter att stå upp vältaligt skildras —  hjälps de båda kum
panerna på benen av härolderna, varpå de sjunger en duett till vinets lov. Härolden 
Kempendahl inskrider nu med sedvanlig plikttrohet för att få ordning på kapitlet och 
ställa upp ordensprocessionen.

Under en växelsång mellan Planberg och kapitlet intågar nu de nya riddarna. Agrell 
håller ett välkomsttal för de nyanlända och utpekar för dem templets alla märkvärdig
heter: där finns förutom Bourssells och Lundholms bilder en »konstig gjord vestal» 
samt bakom »Bacchi tron» ett dukat bord, dignande under alla tänkbara läckerheter 
såsom »inlagd gås i öhl» och »i brännvin stufvad gädda». Jensen har somnat under 
bordet och kan denna gång inte fås i upprätt ställning. Kapitlet går nu till bords 
sjungande en växelsång med Planberg, som med ordensträvärjan i handen befaller de 
nya riddarna att böja knä. Pukor och trumpeter skallar. Trundman ger klarsignal till 
den högtidliga aktens början.

Medan de vid bordet sittande gästerna sjunger en körsång till ära för de kulinariska 
läckerheterna och de nya riddarna, företas nu dubbningen, varvid de fem adepterna 
var och en läser sin riddared. Därefter vaknar äntligen Jensen upp under bordet och 
gör desperata försök att leverera sin oration till de ny dubbade. När han slutat sin 
monolog, ljuder åter pukor och trumpeter, och Planberg ger order till kapitlet att »gå 
ur koret neder» och slå igen tempelporten: »Här kommer något för bland Bacchi tappre 
män, /  Som är en secrettesse». »Secrettessen» består tydligen i att supandet nu skall 
börja på allvar, och det får inte åskådaren vara med om. Repliken ger en antydan om 
hur lokalen för framförandet var beskaffad: tydligen har publiken suttit i ett rum och 
sett in genom dörren till ett annat där ordenskapitlet hållits. »Koret» måste ha befunnit 
sig på något slags upphöjt podium, eller också låg hela scenrummet i något högre plan 
än åskådarplatserna (under den tidigare processionen har det också talats om att »gå. . .  
neder kring trapporna», vilket sannolikt anspelar på samma nivåskillnad i den lokal där 
framförandet ägde rum). En liknande scen förutsättes, som vi skall se, också i senare 
ordenskapitel.5

Utnämnings- och dubbnings-kapitlet är ur konstnärlig synpunkt betydligt svagare än 
parentationen över Lundholm. Tydligen har det varit svårt för Bellman att variera for
men från tidigare kapitel av denna art, och ceremonielet synes ju i sig självt inte erbjuda 
så tacksamma möjligheter som parentationsakterna, där Bellman rikligt kunnat utnyttja 
sin talang för det makabra och det elegiska. Här i dubbningskapitlet har han i stället

5 E n frestande u p p g if t  vore a tt söka re 
konstruera  scenen i detalj m ed ledn ing  av 
lokalang ivelserna  i tex ten  sam t tillgäng liga  
up p g ifte r om  L issanderska huset, Claes på 
H ö rn e t och S tadshuskällaren  v id  Söderm alm s-

torg. D etta  m åste dock anstå tills vidare. ·—  
H u r B ellm an tänk te  sig själva Bacchustem p
let fram går em ellertid  i viss m ån  av illu stra
tionerna  till Bacchi T e m p e l 1783. (J fr  Breit- 
holtz, a. a., s. 31.)



1 2 6 LA RS L Ö N N R O T H

tagit sin tillflyikt till festliga massuppträden, körsånger, dans och situationskomik av 
ganska enahanda slag —  folk som ramlar omkull, frossar på mat och dryck etc. Såväl 
lyriken som personskildringen lyser med sin frånvaro.

Nästa års uppträde på Barbara-dagen innebär emellertid en väsentlig förnyelse. Också 
denna gång är det dubbningen av nya riddare som föranlett skådespelet, men Rellman 
har nu gjort utnämnings- och dubbning-ceremonielet till en underordnad del av hel
heten. Detta markeras redan av den nu mer allmänt hållna titeln: »Bacchi Tempel, 
öppnadt för Riddar-Capitel af De Två Förgylta Svinen femte gången på Barbara dag 
den 4 December 1770 af Förste Herolden Kempendahl, Commendeuren Meisner Oel- 
heim, Ordens-klockarn Trundman och Musicanterna».6 Handlingen utspelar sig inte 
bara inuti Bacchus-templet utan också utanför, i naturen. Rollistan upptar inte mindre 
än 21 personer plus »Trompetare» och »Bacchi prestinnor». Det bör observeras att 
ordenssällskapet svällt ut genom de nya riddarnas tillkomst men samtidigt också decime
rats genom vissa medlemmars frånfälle. Så t. ex. har härolden Glock och oboisten Knape 
försvunnit för att aldrig mer återkomma —  det innebär bl. a. att oboen nu inte mer ljuder 
i Templet. Bellman har i stället fått uppfinna nya divertissementer till sällskapets för
nöjelse.

Trots det stora deltagarantalet är de mer krävande rollerna som vanligt ganska få. 
Stora sång- och talroller har endast de tre i titeln omnämnda, dvs. Kempendahl, Meisner 
och Trundman. Flera längre repliker framsägs dock av Ulla W inblad, som nu intar 
sin plats som en av Ordens viktigaste personer. Och mot slutet av stycket förekommer 
också ett par långa tal av Planberg och Janke Jensen. Övriga personer har bara enstaka 
repliker eller deltar i körsång, processioner etc.

Alla de föregående kapitlen hade börjat direkt med ordensceremonierna i Templet, 
men Bacchi Tempel 1770 inleds med en helt ny scentyp som snart skulle bli av den 
största betydelse i Bellmans diktning. På en kärra, som sakta rullar genom ett arkadiskt 
landskap sitter de båda kumpanerna Meisner och Kempendahl. De är på väg till Bacchi 
Tempel med ordensprovianten, som skall användas vid dagens sammankomst. Under 
färden samtalar de om vägens besvärligheter, om forna supfester och om det förbi- 
rullande landskapet.

Åskådaren har naturligtvis inte sett någon riktig vagn med riktiga hästar på scenen, 
och än mindre har han kunnat se alla de märkvärdigheter som glider genom Meisners 
och Kempendahls synfält. Men situationen blir ändå klar redan 1 den inledande växel
sången:

Klöf och sal 
Är fatal —
Lätt mig få köra,
Kempendahl!
Hur vill du gjöra?
Vägen är smal.
Lätt mig få köra,
Kempendahl·.1

Kanske har de båda aktörerna suttit på ett bord eller dylikt och mimiskt framställt 
sin kamp om tömmarna. I varje fall framgår av det följande att Meisner övertar kusk
sysslan från Kempendahl, som dock ibland gör försök att återta kommandot, när han 
tycker att Meisner inte klarar saken.

Efter växelsången berättar Kempendahl för Meisner om den senaste tidens baccha- 
naliska bravader, och de båda herrarna blir härav efterhand så uppeldade att de starkt 
frestas att svika Kapitlets förtroende och fingra på ordensprovianten. Sedan de med 
möda övervunnit denna frestelse sjunger de en duett om sin plikttrohet mot Bacchus 
och den väntade belöningen för denna förträfflighet —  en stundande stor bacchanal.

Härefter börjar Kempendahl skildra Templets yttre förgårdar till vilka de nu hunnit.

® SU 4: 9 7 -1 2 5 . 
7 SU 4: 98.
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Denna replik har ursprungligen inlett hela scenen; som framgår av Bellmans koncept 
(Vf 11, f. 53) har han i efterhand tillfogat det närmast föregående stycket, delvis 
tydligen för att helt enkelt klargöra handlingens bakgrund och bättre förbereda ankoms
ten till Templet, som denna gang flyttats in i en miljö där ordensdikternas gamla publik 
i förstone torde haft svårt att känna igen sig.

Skildringen av de yttre förgardarna, där mystiska offerriter företas till vingudens ära, 
har lånat drag från de mytologiska handböckernas beskrivning av den antika Bacchus- 
kulten. Ordensriddarna har nu definitivt förvandlats från försupna stockholmska små
borgare till hedniska Bacchus-firare i arkaisk paradiskostym.

Kom Qvickhet, Ungdomseld, kom Skröplighet, Elände,
Till all den rolighet den första verlden kände,
Till likhet i all ting, till lika lustigt larm 
I nakenhet och frögd, med fikonlöf och harm!8

Allteftersom de två kumpanerna närmar sig själva templet stegras deras intryck i ett 
crescendo av bilder: runtomkring sig ser de andra Bacchus-dyrkare som ägnar sig åt 
att dansa, supa, älska och slåss under bar himmel. Till slut håller de in hästarna vid 
templets trappa, lassar av provianten och börjar ropa på tempelväktaren, Trundman. 
Denne kommer så småningom och öppnar, och det visar sig att han är sysselsatt att 
bränna ordensbrännvinet i en stor panna. Meisner och Kempendahl kliver in med sina 
bördor —  och det som sedan händer får man anta utspelar sig i ett inre rum, bakom 
den hittillsvarande scenen.

Sedan Meisner och Trundman begivit sig bort i olika ärenden blir Kempendahl 
ensam med brännvinspannan inne i templet. Brinnande av kärlek och religiöst nit 
närmar han sig det heliga kärlet, ur vilket oemotståndliga dofter stiger upp mot hans 
näsborrar. Han kan förstås inte låta bli att ta för sig. I en aria och en efterföljande 
lång monolog kan vi följa hans väg mot en allt vildare extas, som till slut avbrytes 
av basunen som bådar ordensprocessionens ankomst. Trundman återkommer och kör 
ut Kempendahl ur templet. Väl utkommen ser Kempendahl hur Bacchi prästinnor 
nalkas med Ulla W inblad i spetsen. Han flyr för att göra sig beredd att sköta sina plikter 
som ordenshärold. Prästinnorna intågar under sång och ställer upp sig framför tempel
porten, som nu officiellt slås upp av den sjungande Trundman. Ordensriddarna tågar 
in i högtidlig procession, ledd av den försumlige härolden Kempendahl.

Alla går in i templet, varpå den egentliga ceremonin tar sin början, nu betydligt 
nerbantad i jämförelse med förra året. Ordenskanslern Planberg går fram till Bacchi 
tron, och kapitlet dricker hans skål under pukslag och trumpetfanfarer. Därefter håller 
Planberg ett långt tal, som dock mindre handlar om de nya riddarna än om de dryckes
varor som Kempendahl och Trundman söker bjuda honom (han är ytterst missnöjd 
med förtäringen ända tills brännvinspannan med det nya brännvinet sätts fram). Såväl 
han som de övriga bröderna håller nu på att falla i sömn innan dubbningen börjat. 
Jensen kliver fram och läser högt sin nyskrivna oration. Under läsningen ramlar han 
omkull, och mot slutet synes alla ha somnat (»Är någon vaken här bland Bacchi Com- 
mendeurer?»), inklusive Planberg och de nya riddarna, ty de blir dubbade av Jensen 
medan de ligger på golvet. Vid ljudet av trumpetfanfarerna vaknar dock alla. Medan 
Jensen och kapitlet sjunger en växelsång till de fyra nydubbades ära, sker utmarchen 
genom tempelporten (»Stöt dig eij i Templets port!»). Templet stänges för denna 
gången: »Slut Templets port! Farväl, gu-natt, gu-tår!»

Kapitlet innebär en väsentlig utvidgning av det lyriska och mytiska på den parodiska 
ordensritualens bekostnad. Meisners och Kempendahls resa genom naturen har fått ge 
klassisk rymd åt händelserna. Tempelscenen med Kempendahl och brännvinspannan 
synes visserligen vara i hög grad beräknad på pantomimiska slapstick-effekter, men där 
finns också en egendomlig stämning av sakral mystik mitt i det mest burleska. Införandet 
av Ulla W inblad innebär också att Venus får sin tribut lika väl som Bacchus —  det

SU 4: 102.
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framgår t. ex. att Trundman under dubbningen är så förhäxad av hennes sköna uppen
barelse att han inte förmår uppfylla sina plikter som ordensklockare. Allt detta bidrar 
till att göra verket rikare och mer mångtonigt.

Det femte av de dramatiskt utformade kapitlen var också av en ny men dock mindre 
revolutionerande typ. Det var ett »Bacchanaliskt Härolds-Capitel»,9 hållet den 20 april 
1771 för att hedra Bellmans vän Samuel Olof Tilas, som utnämnts till kommissions
sekreterare vid svenska beskickningen i Konstantinopel och således var på väg att lämna 
vänkretsen i Stockholm. Sannolikt är väl att Tilas hört till stöttepelarna vid framförandet 
av tidigare kapitel. I en Bellmandikt från 1760-talet heter det bl. a.: »sjung dina visor 
af Bellman, Tilas!»,1 och vi vet att han i likhet med Kexel och Hallman räknades till 
Bellmans efterföljare. Ett faktum är i alla fall att hans avresa från Stockholm tidsmässigt 
sammanfaller med en nedgång i antalet sångroller inom ordenskapitlet.

Den officiella anledningen till kapitlets sammankallande är att utnämna nya härolder 
efter riddarna Clock och Kempendahl, som nyligen avgått med döden. Det hela börjar 
med att templets portar öppnas, varvid man ser ordens »commendeurer» dansande i ring 
med Trundman i mitten (tydligen har scenen varit av samma beskaffenhet som förra 
gången, dvs. med ett inre och ett yttre rum för skådespelet). Som framgår av det 
följande är det kapitlets första »division» som befinner sig i Templet. En andra »divi
sion» väntas anlända i processionen. Förutom de dansande kommendörerna förekommer 
»längst inne i choret Bacchi Prästinnor sjungande och läsande», men det är tvivelaktigt 
om dessa är helt synliga för publiken redan från början. I varje fall beskrivs de utför
ligt av Trundman i hans inledande aria och av Jensen i en efterföljande monolog, 
och det framgår av sammanhanget att de båda kumpanerna står och spanar bakom 
ett skynke eller en gardin. Från sin utkikspunkt ser de också diverse orgiastiska scener 
utspela sig, bl. a. en öm strid mellan »kommendören» von Bercho och »prästinnan» 
Cajsa Stina. Även åskådarna kan höra vad de säger till varandra, men de befinner sig 
avgjort utanför scenen:

Äh jo, du Fröjas bild! —  Hå nej, herr Commendeur!
Lät bli min Bacchi man, hör han! släpp mig, jag skriker. ·—
Nå skönsta ängla-barn, min trohet aldrig sviker 
Jag kastar mig på knä, i skygd af din pelise —
Herr Commendeur, stig opp! —  Å nej, min såckergris osv.3

Scenen föranleder Jensen och Trundman att sjunga en duett om Fröjas fördelar jämfört 
med Bacchus’. N u har det emellertid blivit dags att rusta för andra »divisionens» an
komst. Jensen ser redan hur »folket löper», och han uppmanar Trundman att tända 
ljusen i templet. Längre fram får vi också veta att det finns en »altan» från vilken 
ordenspukslagarn Stendecker kan se processionen närma sig —  således samma anord
ning som vid parentationen över Lundholm. Frågan är om inte scenen varit densamma 
hela tiden (jfr ovan s. 125 not 5).

Sedan Trundman tänt ljusen och sjungit en bacchanalisk sång, tillfrågas han av Jensen 
om han ännu hämtat Ordens-basfiolen hos Fader Movitz (detta är första gången som 
Movitz nämns i ordenskapitlen). Jo, Trundman har hämtat det märkliga instrumentet 
vars väldiga dimensioner beundras: strängar tjocka som kabeltrossar etc. —  Scenens 
funktion är något dunkel men av allt att döma är det fråga om en förevändning för 
pantomimisk situationskomik.3

Men ännu en gång påminns Jensen och Trundman om att allt snart måste vara 
i ordning för processionens ankomst. Trundman hör hur instrumenten stäms och ser 
hur folket gör sig i ordning. Man hör från koret Bacchi prästinnor sjunga och reciter a

0 SU 4: 127—154. som  E pistlar. D e t ä r dock svårt a tt acceptera
1 J f r  SU 4, k o m m entaren  s. 216. hans u p p fa ttn in g  a tt fio len  skulle  vara  en
2 SU 4: 131—132. »sexualsymbol» — utom i vissa bestämda
3 B reitho ltz  {a. a ., s. 22 f.) h a r observerat fall.
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»Bacchi Lag». Detta ger Jensen anledning att själv sjunga en bacchanalisk sång, varpå 
Trundman i sin tur sjunger och spelar ett par dansvisor, medan Jensen dansar. En 
härold kommer nu in och meddelar i en sång att kapitlet är i annalkande. Jensen och 
Trundman sätter åter igång med att slutföra förberedelserna för intåget. Jensen för
klarar i en längre monolog att festen firas till ära för en »Apollos son», dvs. Tilas, 
och han skyndar sedan ut för att ställa sig i spetsen för processionen. Trundman lämnas 
ensam.

En kör av prästinnor och kommendörer inleder nu festligheterna. Trundman får 
order att ringa i klockorna, men han har dråsat omkull och måste hjälpas på benen av 
pukslagaren Stendecker, som kommer in från sin altan. Som vanligt är allt kaos just 
när processionen skall intåga. Flera kommendörer ligger och snarkar utanför templet.
I spetsen för den nu intågande »andra divisionen» kommer Jensen åter indansande och 
sjungande. Ordenskanslern Planberg hälsar alla välkomna, varpå de båda nyutnämnda 
härolderna kallas fram. De har anlänt till häst, och från hästryggen läser de nu i duett 
var sin monolog om sina mödor att komma fram till Templet. Sedan de hjälpts ner 
från hästarna, burits in i tempelsalen och styrkts med ett glas malvasier, håller Planberg 
ett tal om deras plikter i Bacchi Orden. Härolderna betygar sin lojalitet i en sång till 
ackompanjemang av valthorn, och till slut håller Jensen en kort oration vari Tilas’ 
dygder prisas:

Hans glättighet i tal, hans snille och hans seder
Ej ägnar mitt beröm, och ej angår det eder4

Som Nils Afzelius framhållit, antyder formuleringen avståndet mellan Bellmans vänner 
och de försupna krumelurerna.5 Poängen med att låta Jensen understryka skillnaden 
torde emellertid vara just att suputernas roller faktiskt spelades av dessa vänner, så att 
en identifikation kunde tyckas ligga nära till hands.

Tydligt är att Bellman i detta ordenskapitel knappast bemödat sig om att åstadkomma 
en ordentlig »handling». Han har nöjt sig med att presentera en serie sketcher och 
musikaliska paradnummer inom ramen för det konventionella mönstret. Liksom i de 
närmast föregående kapitlen, har han låtit själva ceremonierna träda i skymundan för 
det inofficiella umgänget mellan ordensbröderna. Man saknar emellertid den ambition 
till konstnärlig förnyelse som dock kan spåras i Parentationen över Lundholm och i 
Bacchi Tempel 1770. Förmodligen har häroldskapitlet haft mer improviserad karak
tär —  endast Jensens och Trundmans roller synes t. ex. erfordra någon större för
beredelse.

Samma års dubbningskapitel,6 som följdes av en paus på mer än fem år, har betyd
ligt färre namn i rollistan, men i gengäld har Bellman återigen försökt att skapa en 
liten intrig så att kapitlet kommit att likna en riktig komedi eller opéra comique i 
större utsträckning än något av de tidigare. Handlingen utspelar sig nu nästan helt 
i det fria utanför Templet. Den försupne stadsfiskal Collin —  en helt ny gestalt 
uppenbarar sig och skildrar i sång och recitation det oväder som rasar i naturen: åskan 
dundrar, regnet piskar och stadsfiskalen kan knappast ens hålla brännvinsflaskan stadigt. 
Men si —  då uppenbarar sig i fjärran den sköna Ulla Winblad, och ovädret förbyts 
genast i det mildaste sommarväder. Collin sjunger en jublande hyllningssång till natu
ren. Emellertid har han tidigare blivit bränd av sin samvaro med Ulla, och han motstår 
därför hennes tjuskraft och flyr från scenen.

Lämnad ensam i naturen, kastar sig Ulla suckande till marken och tolkar sin kärleks 
lust och kval. Hon är full av åtrå och ömma ikänslor för den stackars stadsfiskalen. Då 
kommer emellertid Jensen indansande med musikanter i släptag (dessa musikanter kallas 
av Jensen »Movitz» och »Bredström», men deras roller är helt stumma så när som på

4 SU 4: 154.
5 Dagens Nyheter 22.2.1932 (refererat i 

brev från dr Afzelius till författaren).
0 SU 4: 155-189·

9 -  674314 Samlaren 1967



130 LARS L O N N R O T H

musiken). Den galante ceremonimästaren kan inte motstå åsynen av nymfen utsträckt 
i gräset. Ulla tvingas till ett tämligen halvhjärtat försvar för sin dygd.

Just när det börjar bli som mest intressant, ringer emellertid Templets klocka, och 
Jensen återkallas till sina plikter. Kapitlet har befallt honom att söka rätt på stadsfiskal 
Collin och ävenledes en viss magister Gåse (också en ny gestalt) som påstås springa 
omkring naken i naturen. Han förmår nu Ulla att lämna ifrån sig en del klädesplagg 
för att dölja magisterns nakenhet. I ett nu ser Ulla magistern närma sig. Hon beslutar 
att ta sig an honom, allt medan jensen och musikanterna skyndar ut på väg till Tomplet. 
Gåse kommer in och sjunger en glad supvisa. Sedan får han syn på Ulla W inblad och 
blir lika betagen av hennes skönhet som de andra riddarna. Han gömmer sig för att 
spionera på henne.7 Ulla, som naturligtvis sett var magistern gömt sig, gör sig så 
förförisk som möjligt. Ensam på scenen, ägnar hon sig åt att plocka blommor och 
binda dem till kransar, medan hon sjunger en lockande visa om kärlek. Magistern 
blir alltmer upphetsad och kommer till slut frambrakande ur buskagen som en eldig 
tjur. Ulla spelar ljuvt förvirrad (»Korss! hur han skrämde mig! Jag blir båd yr och 
vild.») Gåse gör henne sin glödande kärleksförklaring i en smältande aria.

N u kommer emellertid de övriga bröderna in på scenen för att spika upp Bacchi 
bild på Templets port. Movitz —  som övertagit Stendeckers roll som ordens pukslagare 
»pro tempore» —  ger signal, vimpeln hissas, och processionen skrider fram. Den består 
nu av endast elva personer (förra året hade det varit sjutton, musikanterna oräknat). 
Ordensklockaren Trundman upplåter Templets port och festligheterna begynns under 
körsång och trumpeters klang. Ordenskansler Planberg ger ordet åt Jensen som skall 
hålla talet, men denne är —  liksom föregående år —  alltför berusad för att kunna 
fungera tillfredsställande. Larmet och tumultet blir så våldsamt att Ordenskanslern be
slutar sig för att avlysa dubbningen och ajournera kapitlet. Den sista repliken är Ullas: 
»Tänck! Kihlberg Adlerstop blef intet Gommendeur!»

Som framgår av referatet är formatet på hela föreställningen betydligt mindre. Mass- 
scenerna har ersatts med en följd av scener där högst två personer agerar samtidigt. 
Man kanske kan gissa att Bellmans vänner efterhand hade tröttnat på upptågen, och 
att detta är orsaken både till det låga deltagarantalet och till ordens nedläggning under 
de följande åren. Scenerna är i hög grad planerade för pantomimisika slapstick-effekter 
(de tre riddarnas uppvaktning av Ulla!) Men replikerna består till stor del av lyriska 
monologer, där den talande skildrar den omgivande naturen i all sin prakt:

Hvad stolta högder syns —  hvad öpna rum och salar,
Hvad blomsterprydda hvalf af ekar, granar, ahlar,
Hvad fruckträn, häckar, skranck och tusen rundlars vidd.
Som under ögats ro gjör efftertanckan spridd!8

Det är samma tendens som vi sett redan i de tidigare ordenskapitlen, att låta 
de agerande skildra vad de ser och upplever i stället för att dramatiskt fram
ställa det på scenen. Denna gång är det beskrivande inslaget så starkt att det 
utgör ett allvarligt hot mot det dramatiska. Barbara-festen 1771 kräver ett 
betydande mått av skådespelartalang från aktörernas sida för att det hela inte 
skall bli enbart deklamation.

III
I ordenskapitlen mellan 1769 och 177 
ändring från enmansteater till verklig

7 I det manuskript som ligger till grund 
för SU har Bellman själv i efterhand ändrat 
rollfördelningen, så att Jensen framsäger en 
stor del av de repliker som ursprungligen
tillskrivits Gåse. Men denna ändring förstör 
totalt meningen och sammanhanget. De

: kan vi således iaktta en gradvis för
dramatik, som emellertid får ett allt

övriga manuskripten har också bevarat den 
ursprungliga rollfördelningen (Jfr SU 4, kom
mentaren s. 266 f.). Antagligen är ändringen 
att betrakta som en nödlösning på speciella 
problem i samband med ett framförande.

8 SU 4: 161.
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starkare inslag av landskapsbeskrivande lyrisk recitation och därmed hotar att 
ännu en gång återföra genren till dess utgångspunkt: den rena lyriken. Ordens- 
parodin och de bacchanaliska ceremonierna trängs dock hela tiden undan, sam
tidigt som handlingen alltmer flyttar ut i naturen och ordensriddarna alltmer 
förvandlas från groteska supbröder till ett antikt Dionysos-följe med ett myto
logiskt skimmer kring sina gestalter. Symptomatiskt är att dubbningskapitlet 
1769 tänkes äga rum inne i Bacchustemplet och nästan helt koncentrerar sig 
på själva dubbningsceremonin, medan däremot dubbningskapitlet 1771 äger 
rum i det gröna och bjuder på en rad pastorasla upptåg och kärleksförvecklingar 
tills ceremonielet slutligen bryter samman, dubbningen måste inställas, och hela 
ändamålet med sammankomsten går upp i rök. Scenen har vidgats så till den 
grad, att man nästan inte längre märker det som en gång varit själva kärnan: 
den årliga ceremonin vid riddarnas upptagande i Templet.

Trots alla förändringar återkommer vissa rituella moment genom hela 
serien: Ordenskanslern Planberg, Ceremonimästaren Jensen och Ordensklocka- 
ren Trundman behåller i stort sett sina funktioner, så att vi vänjs att träffa 
på dem i vissa standardfunktioner: Trundman vaktande Templets port, Jensen 
hållande tal, Planberg dubbade riddare osv. Till och med vissa inslag i den 
»inofficiella» delen av festligheterna förblir sig lika från gång till annan: så 
t. ex. synes det vara regel att Processionen skall intåga under största möjliga 
oreda, innan mottagningskommittén ännu har allt i ordning. Och det blir efter
hand en oskriven lag, att Jensen eller Planberg (helst båda) skall ligga under 
bordet dödligt berusade när väl själva höjdpunkten av ceremonin nalkas. 
Uppenbarligen var det här fråga om gamla vinterpälsar som Bellman såg sig 
tvungen att låta komma till heders i varje föreställning. Att dessa mer eller 
mindre obligatoriska inslag dock mot slutet fick en rätt undanskymd plats 
tyder på att Bellman efterhand började finna skämtet en smula tjatigt.

När Templet efter många år öppnades igen vid Parentationen över Österman 
(11 jan. 1777; jag bortser här från en helt kort ordensvisa, daterad till 1774), 
hade en del av dessa obligatoriska inslag försvunnit och grundstämningen på 
många sätt förändrats.9 Det kan därför vara lämpligt att stanna här för att mera 
utförligt söka belysa de äldre ordensdikternas framställningsteknik i förhållande 
till äldre genrer och till de samtidigt skrivna Fredmans Epistlar.

Som särskilt Torben Krogh framhållit,1 finns det ett klart samband mellan 
de dramatiska ordenskapitlen och samtidens komiska sångspel, opera comique, 
den i Stockholm liksom i Paris högst populära underhållning från vilken Bell
man hämtat så många melodier och litterära motiv. Här finner vi den blandning 
av sång och recitation på vers som är utmärkande för de flesta ordenskapitlen 
efter 1769. Och det finns även mer specifika, motiviska likheter. Till de mest 
populära greppen inom genren hörde sålunda att parodiera den seriösa operan 
och tragedin, bl. a. på så sätt att man lät komiska representanter för de lägre 
klasserna uppträda i sådana högtidliga sammanhang som vanligen förbehölls

0 Jfr Nils Afzelius i Bellmansstudier, 11, 1 Krogh, a. a., s. 10 ff. Jfr även Nils
s. 106 ff. Afzelius i Ny illustrerad svensk litteraturhis

toria, II, 1956, s. 263; Breitholtz a. a., s. 83.
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de högsta samhällsskikten. Johan Herman Wessels Kierlighed uden S tromper 
erbjuder ett gott exempel, i viss mån även John Gays välbekanta The Beggar’s 
Opera. I Sverige skrevs liknande stycken av Bellmans vän C. I. Hallman 
(Casper och Dorothea, Skeppar Rolf, Petis och Telée).2

Sångspelen kombinerades ofta med baletter, »divertissement» och festliga cere
monier som kan påminna om dem som förekommer i Bacchi Orden. Likartade 
upptåg kunde även förekomma inom andra dramatiska genrer eller såsom 
fristående underhållning vid kungliga uppvaktningar o. dyl. Krogh har såsom 
tänkbar förebild till ordenskapitlen särskilt hänvisat till en fars som framfördes 
av Ludvig XIV:s italienska hovtrupp, Le Tombeau de Maître André, där publi
ken fick bevittna en stor bacchanalisk begravningsceremoni, hållen till ära för 
en parisisk krogvärd.3 Likheten med Bellmans parentationsakter är ju tydlig.

Om man går igenom de sångspel och »divertissement» som framfördes av 
den franska teatertruppen i Bollhuset under slutet av 1760-talet,4 * kan man 
finna en del andra verk som uppvisar paralleller med ordenskapitlen i något 
hänseende. Desfontaines’ herdespel L’Aveugle de Palmyre5 —  varifrån Bell
man lånat melodin till epistel 76 — utspelar sig t. ex. i ett pastoralt landskap 
framför »Solens Tempel». I stycket får man se festliga ceremonier och balett- 
artade upptåg utföras av solkultens officianter tillsammans med herdar och 
herdinnor. Mot slutet öppnar sig fonden, och man skådar in i Soltemplet, där 
stora folkskaror firar hjältens och hjältinnans förening, medan översteprästen 
i en aria uppmanar dem att glädja sig. De sceniska anordningarna påminner 
ju åtskilligt om dem som förekommer i ordenskapitlen. Av liknande typ är 
odkså Favarts Cythère assiégée,6 som utspelar sig på Cypern framför »Kärlekens 
Palats». Själva handlingen går ut på att kärleksön belägras av en samling martia
liska skyter, vilka dock slutligen bedåras och avväpnas av traktens förföriska 
nymfer. Men denna handling är oväsentlig i jämförelse med den stora mängd 
arior, duetter, körsånger och bälettartade upptåg som upptar större delen av 
tiden. — Musiken till båda de här nämnda sångspelen har för övrigt kompone
rats av den i Stockholm verksamma hovkapellmästaren Uttini, vars talang Bell
man hyllat i en dikt.7

Ett sångspel som synbarligen inte uppförts i Stockholm men ändå förtjänar 
att uppmärksammas i detta sammanhang är en liten enaktare av A. H. Poin- 
sinet, Les Fra-maçonnes: Parodie de l’acte des amazones dans L’Opéra des Fêtes 
de l’Amour et de l’Himen, uppförd f. f. g. i Paris 17 54^ Som framgår av titeln, 
är det fråga om en drift med frimurarorden, vars hemliga ritualer framställes 
parodiskt på scenen. »Handlingen» — i den mån man kan tala om en sådan — 
följer samma mönster som Cythère assiégée', de löjliga ordensbröderna förföres

2 Jfr Krogh, a. a., s. 13, 75 ff. Om själva 
genren, se även Valeria Grannis, Dramatic 
Parody in 18th Century Prance, New York 
1931; Alfred Iacuzzi, The European Vogue 
of Pavart: The Diffusion of the Opéra- 
Comique, New York 1932.

3 Krogh, a. a., s. 10.
4 Professor Agne Beijer har välvilligt ställt

till mitt förfogande ett korrektur av hans
ännu outgivna repertoarlistor för de franska

skådespelartrupperna i Stockholm. Dessa lis
tor har sedan granskats för min räkning av 
fil. mag. Torborg Lundell.

5 Tr. i Paris 1776, uppförd ffg i Paris 
1767, i Stockholm 1768 samt i repris 1769 
och 1770.

0 Tr. i Paris 1760, uppförd ffg i Bryssel 
1748, i Stockholm 1768.

7 Se kommentaren till SU 9, s. 54.
8 Tr. i Paris samma år.
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av en hop unga damer, ritualen bryter samman, och det hela slutar med allmän 
balett. Att Bellman kunnat hämta inspiration ur ett sådant stycke säger sig 
självt.

Men det finns ända betydande olikheter mellan ordenskapitlen och detta 
slags dramatik. Ceremonidet är hos Bellman ännu mer väsentligt — det är här 
inte, som i sångspelen, bara fråga om ett dekorativt, koreografiskt inslag utan 
om själva grundvalen för alltihop. Å andra sidan spelar erotiska intriger 
mycket större roll i opéra comique. Vad angår själva framställningsformen, 
så är det tydligt att ordenskapitlen är mer färgade av lyrik och episk skildring 
i de långa monologerna, som knappast har några motsvarigheter i sångspelen. 
Vi har ju också redan kunnat konstatera att de äldsta ordensdikterna var mono
logiska, avsedda att framföras — eller rättare: sjungas — av en enda person. 
Genremässigt anknyter dessa äldsta ordensdikter närmast till dryckesvisan eller 
den fristående vaudevillen med komiskt innehåll.9

Och när Bellman i Parentationen över Bourssell tog steget över till drama
tiken, skedde det inte så mycket i anslutning till sångspelen som till den verk
liga åminnölseritual som han avsåg att parodiera. Om man bortser från ett 
fåtal insprängda repliker, består ju hela föreställningen av Jensens parentation 
på vers plus stumma ceremonier och en avslutande sång. Vi finner samma form 
— inklusive den alexandrinska versen — i flera begravningsdikter från 1600- 
talet och 1700-talet, fastän den avslutande sången där motsvaras av en s. k. 
gravskrift (vilken dock mycket väl kan tänkas ha sjungits i de fa'11 då begrav- 
ningsdikterna lästes högt vid jordfästningen).1 Och själva talet utgör, som vi 
sett, en provkarta på floskler som brukade förekomma i sådana sammanhang. 
I det väsentliga är det fråga om en monologisk sketch av revy typ och med 
pantomimiska inslag.

Denna monologform övertas åtminstone i viss mån i de senare ordenskapit
len, där de främsta ordensriddarna in i det sista envisas med att deklamera 
långa tal på alexandriner. I de allra sista ordenskapitlen, och framför allt i 
Bacchi Tempel, blir dessa monologer högst odramatiska och deskriptiva på ett 
sätt som avslöjar inflytande från den beskrivande landskapsdikten och från 
berättande diktverk som A tis och Camilla.2

Men därmed har man inte uttömt förrådet av genremässiga föregångare. 
Man kan t. ex. — som Torben Krogh också gjort3 — peka på likheter med 
samtidens festkantater (växelspelet mellan solo och kör). Eller man kan — som 
Lennart Breitholtz4 — framhäva sambandet mellan den sista stora ordens- 
dikten —  Bacchi Tempel — och 1700-talets teorier om connectio artium eller 
Vunion des arts — en förening av musik, bildkonst, dramatik och epik enligt 
det program som givits i Batteux’ estetik.

0 Jfr Krogh, a. a., s. 5 f.
1 Se t. ex. Ambrosius Stub, »SI. Lövenörns 

Liig-Procession o g Parentation samt Grav
skrift» (1740) i Samlede Digte, udg. ved 
H. Fonsmark, Kbhvn 1961, s. 97 f. (Jfr Hans 
Brix, Ambrosius Stub, Kbhvn 1960, s. 38 ff.) 
Liknande redan hos Lucidor, t. ex. »Wällför- 
tiänt Äreminne» över Erik Rosenholm, Sam
lade dikter, ed. F. Sandwall, s. 230 ff. Om 
begravningsceremonier och gravdikter, se Carl

Fehrman, Diktaren och Döden, Sthlm 1952, 
spec. s. 244 ff. Om åminnelsetalet, se Del- 
blanc, a. a., s. 93 ff.

2 Se t. ex. Martin Lamm, Upplysningens 
romantik, I, Sthlm 1918, s. 410; Nils Afze- 
lius i Ny illustrerad svensk litteraturhistoria, 
II, s. 277; Breitholtz, a. a., s. 77 ff.

3 Krogh, a. a., s. 79.
4 Breitholtz, a. a., s. 83.
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Ordensdiktningen kan alltså inte entydigt bestämmas ur genremässig syn
punkt. Där finns element från flera av 1700-talets genrer, men de har om
formats och smälts ihop till något nytt. Till största delen torde formen dock 
inte vara ett resultat av några estetiska teorier utan av Bellmans egna experi
ment, som i sin tur bestämdes av de omständigheter under vilka ordensdikterna 
framfördes. Denna form blir sedan av väsentlig betydelse också för Fredmans 
epistlar. Genom att följa Bellmans arbete med att övervinna praktiska problem 
vid framförandet av ordenskapitlen kan vi i själva verket spåra orsakerna till 
en rad speciellt »bellmanska» egenheter i såväl ordensdikternas som epistlarnas 
struktur och framställningsteknik. För att få perspektiv på de problem som det 
här gäller, är det emellertid nödvändigt att först granska dessa dikter från en 
mer allmän synpunkt.

Som särskilt Staffan Björck framhållit,0 uppträder Fredman i Epistlarna som 
ett slags konferencier eller ceremonimästare. Vi hör honom dirigera sina kum
paner med hjälp av imperativ som samtidigt beskriver scenen för handlingen: 
»Drick, käre bröder! Skåder glasenom på bordenom i krogenom! Betraktom 
stopenom på hyllenom inom skåpdörrenom! Märker, huru det glänsande tenn
stopet, som Cajsa Stina står där och håller, liksom talar till dig: Hej, kära själ, 
fukta din aska», etc. (Ep. 1). Det är denna berättarteknik som mer än något 
annat ger oss känslan av att befinna oss i händelsernas centrum när vi lyssnar 
till en god Bellmanssångare: sångaren är Fredman, och vi själva suggereras att 
känna oss som en del av den fredmanska miljön, vars figurer synes röra sig 
för vår inre syn i det rum där föreställningen pågår.

Tekniken är i stort sett densamma i ordenskapitlen, där Fredmans roll mot
svaras av Jancke Jensen och de övriga ledande ordensfunktionärernas roller. 
Skillnaden är att de tilltalade figurerna i detta fall faktiskt funnits på scenen 
och dirigerats runt framför åskådarens ögon (åtminstone i viss utsträckning). 
Men i princip är det samma slags scentekniska problem som Bellman haft att 
kämpa med i båda fallen — ett problem som alla diktare i viss mån tvingas 
ta ställning till, i den mån de beräknat sina verk för muntligt framförande: hur 
utnyttja den verkliga scenen —  dvs. platsen för framförandet och dess resur
ser —  på ett sådant sätt att den fiktiva scenen —  den scen som man vill skildra 
för auditoriet —  framträder med största möjliga dramatiska styrka. Den »verk
liga» scenen skulle vi också kunna kalla berättarens scen, medan den fiktiva 
scenen skulle kunna benämnas berättelsens scen eller scenen för berättelsen. 
Begreppen torde med fördel kunna användas för att definiera skillnaden mellan 
dramatisk och episk framställning, särskilt när det gäller Bellman men även 
vad gäller andra diktare.

Genom att utnyttja berättarens scen har diktaren alltid möjlighet att för
stärka sin publiks intryck av scenen för berättelsen. Tydligast är naturligtvis 
detta i den »rena» dramatiken, där skådespelarnas agerande får ge en illusion 
av verklig handling — en illusion som ofta förstärkes genom målade kulisser 
och diverse andra tekniska hjälpmedel. Men ett visst sceniskt element finns 
vanligen också i den rent episka, muntligt framförda berättelsen i form av

5 Kring Bellman, s. 47—60.
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berättarens gester och minspel, hans variation av rösten för att anpassa den 
till de omtalade figurernas repliker etc. Och däremellan kan man urskilja 
flera olika grader av blandformer mellan episkt och dramatiskt.

Inte ens den »renaste» dramatiken kan helt komma ifrån ett episkt element, 
eftersom de agerande måste sätta åskådaren in i handlingen, klargöra var det 
hela tänkes äga rum etc. Ju mindre tekniska hjälpmedel och ju färre tränade 
skådespelare som diktaren har till sitt förfogande, dess mera måste han för
stärka detta episka — berättande — element. I brist på en verklig scen med 
målade kulisser kan han t. ex. bli tvungen att låta någon av de agerande spela 
rollen av ciceron, som talar om för publiken att »detta är skogen», »detta är 
ett slott» osv. Och denna berättarroll kan göras så dominerande, att kraven 
på de övriga aktörerna reduceras till ett minimum — det räcker med att de 
illuderar vissa handlingsmoment genom sina repliker eller gester. Så är t. ex. 
ofta fallet inom den dramatik som skrivs för radion och följaktligen måste 
begränsa uttrycksmedlen till det som kan höras. Berättaren får där ge den 
bakgrund och det sammanhang som en åskådare i teatersalongen hade kunnat 
sätta sig in i enbart med hjälp av synsinnet. En motsvarighet under äldre tider 
var »evangelistens» roll i det kyrkliga passionsspelet eller berättarens i det 
musikaliska oratoriet. (Jfr nedan s. 143.) På scenen har en liknande framställ
ningsform prövats i t. ex. Thornton Wilders »Our Town», där själva scen
bilden reducerats till ett minimum och »staden» huvudsakligen framkallats för 
publikens inre syn genom en berättare, som samtidigt framstår som medagerande 
och de övriga skådespelarnas regissör. Bellmans ordenskapitel påminner i for
men ganska mycket om detta slags dramatik.

Ytterligare ett steg i riktning mor den »rena» epiken tar man genom att 
reducera alla roller utom berättarens, men likväl låta honom spela sin roll 
så att han inte bara relaterar handlingen utan också deltar i den. Det var detta 
steg som Bellman tog i och med övergången från Bacchi Orden till Fredmans 
Epistlar. Som Staffan Björck träffande framhållit, frammanas Fredmansfigu- 
rerna »av en gestalt som på en gång är deras medaktör, deras impressario och 
deras hävdatecknare».6 Formen är, som Björck också påpekar, originell för 
Bellman. Men det hindrar inte att den har beröringspunkter såväl med drama
tiska verk av ordenskapitlens typ som med andra berättande dikter och visor, 
avsedda för muntligt framförande. Det finns ju många exempel på att sådana 
dikter och visor är dramatiskt monologiska och framställer en bestämd scen. 
Vi kan t. ex. tänka på Eddadikter som Grimnesmål, där vi hör den fångne Oden 
klaga över sin situation i kung Grimnes hall:

Het är du, eld, 
och alltför stor; 
gå längre ifrån mig, låga!
Hårkappan sveds
fast jag håller i den,
det pyr och brinner i pälsen.

(Grimnismål I; Björn Collinders övers.)

Eller man kan tänka på Grottesången, där de malande jättinnorna skildrar 
kung Frodes fall i samma ögonblick som det sker:

6 A. a., s. 57.
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Eld ser jag brinna 
öster om borgen; 
det är varnande vigbud, 
vårdkase kallas det —  
hit kommer nog 
en här inom kort 
och bränner byn 
för budlungen.

(Grottasöngr 19)

Sannolikt är väl att dessa dikter, liksom Fredmans epistlar, har varit avsedda 
att framföras dramatiskt av en recitatör som genom att låtsas föreställa Oden 
eller jättekvinnorna givit auditoriet en illusion av att se det skildrade ut
spela sig.

I den svenska konstpoesin före Bellman dominerar emellertid de lyriska och 
episka dragen starkt på bekostnad av de dramatiska. Man kan visserligen säga 
att många dikter från 1600-talet och 1700-talet är dramatiska i den meningen 
att de formellt utgör ett slags retoriska monologer, ofta riktade till en bestämd 
person: Gud, en älskad kvinna osv. Men de avser sällan att framställa en kon
kret dramatisk scen som utspelar sig på nuplanet —  vanligen tolkar poeten 
sina känslor och tankar i mer allmänna ordalag, eller också berättar han om 
sina tidigare erfarenheter i förfluten tid: »jag har sett» eller »jag såg» men inte 
»jag ser». En dikt som Bröllopsbesvärs ihugkommelse bygger visserligen till 
stor del på situationsbilder som återges i presens, men det är inte fråga om 
scener vilka tänkes utspela sig just nu utan om typiska situationer vilka av 
berättaren återges som ett led i en uppbygglig betraktelse: berättaren står 
således på avstånd från de skildrade händelserna och pekar på dem med sin 
pekpinne; han kastar sig inte som Fredman ut i vimlet.

Annorlunda förhåller det sig med folkliga ballader och annan diktning som 
framför allt var avsedd för muntligt framförande, gärna i förening med någon 
dramatisk aktivitet såsom t. ex. dans eller drickande. Från den mer eller mindre 
anonyma visdiktningen —  såväl svensk som utländsk — har sådana dramatiska 
element upptagits av Lasse Lucidor, Johan Runius, Olof von Dalin, och andra 
mer eller mindre »folkliga» diktare. Och Bellman fullföljer som bekant i myc
ket deras tradition.7 Först och främst bör nämnas hans s. k. roll-dikter,8 finge
rade monologer där någon viss människotyp får skildra sig själv. Några av 
dessa rolldikter, som skrevs till kända folkvisemelodier och sannolikt var av
sedda att framföras dramatiskt, tar fasta på en bestämd situation, ägnad att 
framhäva den talandes personlighet på ett komiskt sätt. Så till exempel dikten 
om De fyra ståndens frieri, där en officer, en sekreterare, en präst och en bonde 
framträder med var sin karaktäristisk monolog till sina respektive kärestor. 
Någon verklig scenbild kan man dock inte tala om i dessa litterära karikatyr
teckningar. Det karikerade föremålets tonfall och gester dominerar helt, medan 
hans omgivning förblir obestämd och vag dikten igenom.

Ett steg i riktning mot mer konkret och dramatisk situationsbeteckning har

7 Se härom G. Hasselberg, Realistisk lyrik, 
diss. Lund 1923, s. 6-17.

8 A. a., s. 12 f.
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Be 11man dock tagit i vissa tidiga dikter i dialogform som t. ex. Du ljufva 
karneval, där festglädjen tolkas i de maskerade gästernas repliker till varann:

Som Gudmor Hasselberg visat, har såväl rolldikterna som dialogdikterna 
föregångare i Dalins folkliga visor, även om Bellman givit formen en mer 
dramatisk tillspetsning. Hos Dalin har han också kunnat finna förebilder till 
den impressionistiska personteckning som senare blir ett så viktigt element i 
Epistlarnas konferencier-stil:

Isterhaka, väldig buk
Stinner pung och lockperuk, etc.1

Men för själva konferencier-tekniken, som utgör den egentliga grundvalen 
för Epistlarnas dramatiska framställning har Bellman inte kunnat få några 
uppslag från Dalins visor i folkton. Härvidlag har han emellertid haft en 
viktig utgångspunkt i dryckesvisan, såsom den uppodlats i Sverige av Lucidor, 
Runius och andra efter franska, tyska och i sista hand antika förebilder.

Det ligger ju i dryckesvisans natur att den skäll framföras som ett slags 
ritual vid ett bestämt tillfälle då det drickes. I sången skall ingå uppmaningar 
till de närvarande att fylla glasen och dricka ur, och därmed kombineras gärna 
uppmaningar att älska, sjunga, dansa och vara glada. Därmed är steget inte 
långt till Bellmans metod att skildra ett dryckeslag medelst imperativ och 
utrop.2 Ett embryo till denna teknik finns redan i de grekiska oden som på 
1700-talet med större eller mindre rätt tillskrevs Anakreon. Att jämföra Bell
mans visor med dessa oden är visserligen — som Kellgren uttryckt saken — 
»att jämföra Caskaden, dess språng, dess brusande svall kring fältet, med Källan, 
som lent genom ängens sköte ormar sig fram utan dån och bölja».3 Men också 
de anakreontiska odena innehåller talrika utrop av typen: »Låt oss skratta, 
dricka och besjunga Bacchus!», »Fort, gosse, en bägare vin!», »Flickor, ge mig 
att dricka», osv.4 Detsamma gäller Horatius Carmina, som ju i likhet med 
Bellmans visor ofta har formen av uppmuntrande monologer riktade till dryc
kesbröderna. Ibland utformas dessa monologer till mycket konkreta scener med 
hjälp av en konferencier-teknik som kan erinra om Bellmans — så i det mest 
berömda av alla horatianska oden:

Beau masque, je vous connois. —
Ni talar som ett fä. —
Förlåt mig söta bror, säg inte det. —
Jag är i kväll så glad 
På denna maskerad,
Fastän mitt hufvud och min kropp är nog malade.9

Vides ut alta stet ni ve candidum 
Soracte, nec iam sustineant onus 
silvae laborantes geluque 
flumina constiterint acuto:

S U i,)(4.

0 A. a., s. 7.
1 A. a., s. 8.
2 Kjellén, a. a., s. 108 f.

Sapho, Amsterdam 1716. Om den anakreon
tiska traditionen jfr även J. Lees, The Ana
creontic Poetry of Germany in the Eighteenth 
Century, Aberdeen 1911.

4 Se t. ex. Les poesies d’Anacreon et de
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dissolve frigus, ligna super foco 
large reponens, atque benignius 
deprome quadrimum Sabina, 
o Thaliarche, merum diota.

(I: 9)

Som hos Bellman tenderar här »berättarens scen» att sammanfalla med »be
rättelsens». Hos renässansens och 1600-talets författare till dryckesvisor och 
bacchantisk poesi finner vi stundom denna teknik i förening med ett snabbare 
tempo och en mer staccato-artad följd av imperativ, som mer direkt framställer 
själva dryckesorgien för auditoriet, och därmed också mer direkt påminner om 
Bellman. Ett exempel från 1600-talets förråd av tyska studentvisor må kunna 
ge en föreställning om denna efterhand ytterst vanliga och populära genre:

Sa sa sa Ihr teutschen Brüder, 
stimmt ein frohes Vivat an, 
singt die allerbesten Lieder,
schreye wer da schreien kann !------------
Nun ich hab es ausgetrunken, 
so wer schenkt ein frisches ein?
Bruder, wie bey mir gesuncken, 
muss es auch getruncken seyn.5

Bland tidiga svenska lovprisare av vinet förstod särskilt Lasse Lucidor att 
använda sig av sådana imperativ och utrop på ett sätt som samtidigt framsugge- 
rerade scenen för drickandet. Några citat ur »Kom käre broder kom» — av 
allt att döma inspirerad av tyska dryckesvisor — må belysa detta:

Kom kiäre Broder kom /
Ok lät oss denne Dagh 
Dricka friskt i detta Lagh . . .
Hwem gier en större Kup?
Dreng fort /  fort skölj’ et Glaass 
Poike /  snart eil du får Baass /  . . .
Sa! Sa! så mått man Glasen lutha /  rutha;
W eet huth /  drick uth /  din Truth 
Uppå min Edh tåhl wedh /
Tin Swälg ok Bälg är tämlig widh ok bredh . . .
W ärdh gifwen hijt Tobak /
Hwi stå I som et Lam /
W eet I hwarken Huth ell’ Skam?
Gån ok gi’en Pijpor fram; . . .
Sij kiäre sij sij sij 
Hur liufligt W ijnet leer /
Hur deth spriter op ok neer /
Drick /  drick meij till Jag beer 
5. 6. 7. eller fleer /
Men Jag stå kan står jag bij
Fast Buken (det Jagh lel eij ämnar) rämnar
Rees op din Krop /  säij top
Stöt Glas ok Stoop i hoop /
Kom kom drick om /  den bortgår är een gloop6

5 Deutsche Studenten-Lieder des siebzehn- G Lucidor, Samlade skrifter, I. s. 38 f. 
ten und achzehnten Jahrhunderts, ed. K. Keil,
Lahr u. å., s. 132.
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»Af den visan har Bellman fått uppslaget till Fredmans epistlar» skriver 
Karlfeldt i sitt Minne af skalden Lars Johansson (Lucidor).7 Och det är ett 
fullt rimligt antagande — »Kom käre broder kom» har många av de äldsta 
epistlarnas typiska ingredienser: de kategoriska imperativen till dryckesbröderna 
och dem som skänker i glasen; den snabba, orgiastiska rytmen; de utpekande 
konferencier-replikerna som samtidigt uppmålar situationen för åhöraren (»Sij 
käre sij sij sij»). Det faktum att Bellman i sin diktning flera gånger hänvisat 
till Lucidor skulle också kunna tas till intäkt för att han lärt sin teknik just 
från honom. Emellertid synes tekniken ha använts också av andra svenska för
fattare till sällskapsvisor före Bellman, varför det kan synas onödigt att binda 
Epistlarnas uppkomst just vid denna dikt. En om Bellman i hög grad erinrande 
dansvisa finns sålunda redan i Bröms Gyllenmärs visbok från början av 1600- 
talet:

Kommer här Gudinner i gemen 
Aldra först Musa och war ey seen,
Räck mig hitt titt instrument 
Att iagh må fullfölia mitt intent.

Tager och så fram thett godha Positiff 
Regal och orgor gifva lätt liff 
Bläser med trometer claret 
Med Piper och Basoner i liuflighett.8

Må det alltså vara tillräckligt att konstatera att konferencier-tekniken fanns så 
att säga in nuce i den bacchanaliska vistradition som Bellman anslöt sig till. 
Men också bara in nuce\ Under slutet av 1760-talet och början av 1770-talet 
kan vi se hur Bellman steg för steg vidareutvecklar tekniken så att den till 
slut blir ett medel att -måla verkliga, dramatiska tavlor med en stundtals foto
grafisk detaljrikedom.

De äldsta dryckesvisorna — inklusive de äldsta epistlarna och ordensvi- 
sorna — skiljer sig ännu föga från den traditionella stilen. Som ett exempel 
bland många kan vi välja början av epistel nr 2, daterad till slutet av 1760- 
talet:9

Nå, skrufva Fiolen,
Hej! Spelman, skynda dej!
Kära Syster, hej!
Svara inte nej,
Svara Ja, så blir Vi glada.
Sätt dej du på stolen 
Och stryk din Silfversträng!
Röda stråken släng 
Och med armen sväng;
Gör ej Fiolen skada.
Du svettas, stor sak,

7 E. A. Karlfeldt, Minne af skalden Lars 
Johansson (Lucidor). För Svenska Akademiens 
handlingar år 1909. Sthlm 1912, s. 116. Cita
tet åberopas även av Kjellén, a. a., s. 108.

8 1300- och 1600-talens visböcker, ed. 
A. Noreen och H. Schück I: 2, Stockholm
1887, s. 325. Exemplet åberopat av fil. mag.

Torborg Lundell i en otryckt seminarieupp- 
sats, The Drinking Song Tradition and Bell
man, Berkeley 1967.

9 Dateringen bygger här liksom annor
städes i uppsatsen på O. Byströms avhand
ling Fredmans epistlar. Tillkomst och ut
givning, Sthlm 1945.
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I Bränvin skall du bada;
Ty under detta Tak 
Är Bacchi Lada. osv.

Som i Lucidors dryckesvisa är scenen snarare antydd än konkret framställd 
— bacchanalen virvlar förbi i snabba impressioner utan att ge oss chans till 
en klar överblick av vad som sker. Lokal- och tidsangivelserna är vaga och 
summariska, persongalleriet är inte särskilt individualiserat, och någon bestämd 
händelseutveckling kan man knappast tala om — festandet pågår i samma 
stil från den första raden till den sista.

Men redan tidigt har en radikal förändring av genren ägt rum.1 Föränd
ringen framgår redan av dikternas rubriker: »Riddare-dubbning den 19 Decem
ber 1767» (B. O. nr 3), »Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-in, 
gent emot Banco-huset, en sommarnatt år 1768» (Ep. 23), »Öfver Movitz, 
då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en som
mar Afton 1769» (Ep. 31). Det är här fråga om ytterst bestämda situationer, 
dramer i miniatyr, händelseförlopp som tydligt förankrats i tiden och rummet. 
Jämför den betydligt vagare rubriksättningen av äldre visor: »Ceremoniel på 
Bacchi Ordens dag» (B. O. nr 1), »Til the Galimater på hinsidon Then Konungs
liga Djurgårdenom» (Ep. 6), »Til the trogne Bröder på Terra Nova i Gaffel
gränden» (Ep. 5) etc.

Det är den n a  förändring som framför allt betingats av Bellmans arbete med 
den dramatiska formen i ordenskapitlen, där det gällde att inte bara skapa 
en allmän mil j ö-stäm ning utan också presentera konkreta scener och bestämda 
händelseförlopp. Hans lösningar av problemet har sannolikt inte varit opåver
kade av det sätt på vilket andra dramatiker löst samma problem. Särskilt instruk
tivt är det att jämföra hans ordenskapitel med annan dramatik som avsetts att 
framföras under enkla och primitiva förhållanden. Man behöver inte för den 
skull utpeka några bestämda förebilder.

Det äldsta grekiska dramat utspelades som bekant i dagsljus mot en ster otyp 
arkitektonisk bakgrund, som tänktes föreställa en kungaborg, ett gudatempel 
el. dyl. I den mån handlingen krävde ett mer differentierat sceneri fick det bli 
körens eller någon av aktörernas uppgift att till publiken förmedla de nöd
vändiga lokalangivelserna. Till en början skedde detta ofta i form av en inle
dande monolog där scenen och situationen direkt skildrades —  så t. ex. i 
Aischylos A g a m e m n o n , där väktaren på taket till Atridernas kungaborg berättar 
om sin nattliga väntan på den signaleld som skall båda Agamemnons hem
komst. Ett ofta använt grepp i dessa monologer var också att apostrofera 
det omkringliggande landskapet; som exempel kan nämnas en annan av Aischy
los tragedier, De skyddssökande, där Körledarinnans lyriska utrop »O, stad, 
o land, o skimrande våg» bland annat tjänar syftet att klargöra för publiken 
att handlingen tänktes försiggå på havsstranden utanför Argos. Såväl den 
direkta skildringen som apostrofen är välkända också från en senare tids drama
tik såsom medel att framhäva scenen för handlingen — så t. ex. hos Shakespeare 
(Lorenzos naturlyriska monolog i Portias trädgård, Köpmannen i Venedig V: 1;

1 Jfr härom t. ex. Kjellén, a. a. och där 
anförd litteratur.
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Lears apostrofering av de rasande elementen på heden, Kung Lear III: 2: »Blow, 
winds, and crack your cheeks; rage, blow. / You cataracts and hurricanoes, 
spout», etc.).

Redan mycket tidigt kan man emellertid märka en strävan att låta dessa 
lokäluppgifter ingå som ett naturligt led i den dramatiska dialogen mellan de 
agerande. Aischylos Den fjättrade Prometheus börjar med att Prometheus leds 
in av Zeus tjänare Kraft och Våld, följda av Hephaistos med bojor och verktyg 
i händerna. Kraft säger:

Vi nått vår vandrings mål, en fjärran trakt, 
det öde, obebodda Skytherlandet.
Välan, Hephaistos, minns din faders påbud 
att genast nita denna niding fast 
vid dessa höga klippors branta krön.

(Zilliacus’ övers.)

Hela denna inledningsreplik tjänar ju uppenbarligen syftet att klargöra 
scenen för handlingen, men endast de två första raderna kan sägas utgöra en 
direkt upplysning till publiken. Återstoden har formen av en uppmaning, som 
omedelbart sätter i gång handlingen samtidigt som sceneriet ytterligare speci
ficeras (—  »dessa höga klippors branta krön»).

Uppmaningar av detta slag har sedermera använts många gånger i drama
tiken som ett enkelt och naturligt sätt att kombinera kravet på handling med 
kravet på lokalangivelse. Plautus’ Spöket börjar med utropet: »Kom ut ur 
köket strax, din slyngel, säger jag!» Hos Shakespeare är det ett ofta utnyttjat 
grepp för att markera de i detta fall ständigt skiftande scenerna, som inte kunde 
åskådliggöras visuellt på den Elisabetanska teatern. »Give my thy torch, boy; 
hence, and stand aloof; / Yet put it out, for I would not be seen. / Under yound 
yew trees lay thee all along», säger Paris till sin page i Romeo och ]ulia V: 3 
därmed klargörande för åskådaren att scenen är en nattlig kyrkogård. Och i 
början av Stormen träffar vi på en båtsman som ropar order till sina mannar 
ombord på ett sjunkande skepp: »Yare, yare! Take in the top sail. Tend to th’
master’s whistle.------Down with the topmast. Yare, lower, lower! Bring her
to try wi’th’ maincourse,» etc. Det är i princip samma teknik som Bellman 
sedermera utnyttjar för att åskådliggöra Fredmans och Ulla Winblads båtresor
i Stockholms farvatten: »Håll ut, håll ut, håll u t ! ------Hvila på årorna.»
(Ep. 33); »Lossa tågen, seglen fäll, / Ren syns Skinnarviken» (Ep. 48); »Ljufva 
vindar, biåsen opp! Hissa vimpeln högt i topp; Lät nu seglen fladdra, fläkta» 
(Ep. 49).

Ett annat, kanske ännu vanligare grepp för att uppnå samma syfte var att 
låta någon av de agerande uppträda som guide för någon av de övriga, som 
föreställdes vara obekant med omgivningen. Ett tidigt exempel erbjuder början 
av Sofokles Oidipus i Kolonos, där den blinde Oidipus leds av sin dotter Anti
gone, som berättar för honom att de nu kommit till en helig lund där det 
växer lager, olivträd och vinrankor, och att en stad skymtar i fjärran. Åskåda
ren var här av allt att döma i samma situation som den blinde Oidipus, efter
som varken den heliga lunden eller den fjärran staden torde ha kunnat fram
ställas på den grekiska teatern. Men greppet har hållit sig kvar på teatern

1 4 1
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ännu långt efter den målade scenbildens införande såsom ett medel att när
mare klargöra lokaliteten. Så t. ex. inleds Racines Bérénice med att Antiochus 
kommer in i sällskap med sin vän Arsace och säger till denne:

Arrêtons un moment. La pompe de ces lieux,
Je le vois bien, Arsace, est nouvelle à tes yeux, osv.

Förutom de nu nämnda möjligheterna fanns det också andra — särskilt hos 
Shakespeare påträffar man en rik exempelflora. Han kan t. ex. låta någon av 
de agerande ställa en fråga angående landskapets för- och nackdelar: »Are 
not these woods more free from péril than the envious court?» (Som ni behagar 
II: i.) Ibland lägger han in en naturlyrisk visa för att framsuggerera landskapets 
stämning — så t. ex. på flera ställen i Stormen och Som ni behagar. Vanligare 
är dock att han smugglar in sina lokalangivelser i repliker som skenbarligen 
handlar om helt andra ting än landskapet; så t. ex. när han låter Romeo svära 
Julia sin kärleksed vid den måne som lyser över hennes trädgård:

Lady, by yonder blessed moon I vow,
That tips with silver all these fruit-tree tops.

(Romeo och Julia II: 2)

1 detta som i många andra fall är det tydligt att repliken skall åtföljas av 
en utpekande gest. Och ibland har det varit möjligt att med enbart gester fram
häva scenen —  så t. ex. i Hamlets dödgrävarscen, där dödgrävarnas gester och 
rörelser redan från början klargör att man befinner sig på kyrkogården.

Men i flertalet fall synes lokalangivelserna kunna reduceras till två huvud
typer, desamma som man även möter i Vredmans epistlar, för det första den 
direkt utpekande ciceron-repliken (»Där borta är slottet», »Här går vägen till 
staden», osv.); för det andra den indirekt utpekande uppmaningen eller exkla- 
mationen, oftast i imperativ, stundom i den retoriska apostrofens form (»Ställ 
dig vid det där trädet!», »Hör hur fåglarna sjunger i skogen!», »Blås, blås, du 
Västanvind!», osv.). Båda delarna är mycket vanliga i all äldre dramatik som 
skrevs för primitiva scener.

På Bellmans tid hade emellertid den professionella teatern i såväl Paris som 
Stockholm redan hunnit långt när det gällde scendekorationer och scenisk rek
visita. Med hjälp av målade fondväggar, utskjutbara sidokulisser, vindmaskiner, 
hissanordningar för nedfirande av gudar osv. kunde man åstadkomma de flesta 
slags illusoriska scenerier och scenförändringar trots att det tongivande fransk
klassiska dramat med dess stränga iakttagande av rummets enhet egentligen inte 
fordrade särskilt komplicerade anordningar.2 Det är därför naturligt att drama
tikerna som skrev för sådana teatrar, inte längre skulle bry sig så mycket om 
att stoppa in lokalangivelser i den talade texten — dessa angivelser kunde ju 
nu ersättas med utförliga scenanvisningar till regissören. I de sångspel och 
komiska operor, varifrån Bellman vanligen lånade sina melodier, möter vi

2 Jfr t. ex. A. Beijer, Slotts teatrarna på mat har bl. a. berörts i O. Wieselgren, Bidrag 
Drottningholm och Gripsholm, I, 1937. Pro- till kännedomen om 1600-tals dr amat i Sve- 
blemet med att i replikerna åskådliggöra sce- rige, diss. Uppsala 1909, s. 20 f.
nen för handlingen i det äldre svenska dra-
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sålunda ytterst få hänvisningar i sånger och repliker till det omgivande scene
riet. Detta är i själva verket en av de mest grundläggande olikheterna mellan 
dessa verk och Bellmans sånger och ordenskapitel.

Det fanns dock på Bellmans tid vissa typer av dramatisk litteratur där den 
»talade» scenbilden fortfarande var av betydelse. Bland annat gäller förstås 
detta de många skådespel av mer eller mindre tillfällig natur som uppfördes 
i hemmen eller på provisoriska teatrar utan sceneri.3 Men det gäller också de 
oratorier och dramatiskt utformade kantater som spelade en så viktig roll i 
1700-talets musikliv och inte minst för Bellman.4 Utmärkande för dessa genrer 
är ju att de är uppbyggda kring en musikalisk-dramatisk dialog som emellertid 
inte är beräknad för teatern utan för konsertframförande, där de agerande skall 
höras snarare än synas. För att klargöra scenen och handlingsbakgrunden an
vände man sig i det traditionella bibel oratoriet av en berättare, som ursprung
ligen var ett lån från den musikaliska passionens evangelistroll och avsågs att 
motsvara läsningen av bibeltexten i den kyrkliga liturgin. Berättarens fram
ställning var från början och ännu i slutet av 1600-talet rent episk med långa 
monologer i imperfektum och religiösa utvikningar utan större relevans för 
handlingen. Emellertid blev kraven på dramatisk enhetlighet efterhand större, 
så att berättarrollen under 1700-talet antingen helt försvann eller förändrades 
till en konferencieroll med uppgift att i presens återge vad som inte kunde 
förmedlas av enbart dialog. Så t. ex. i Ramblers Hirten bei der Krippe:

Hier schläft es, —  o wie süss! —  und lächelt in dem Schlafe,
das holde Kind.

Hier schläft das holde Kind vom Stamm des Hirten David, etc.5

Bellmans arbete med att dramatiskt gestalta scener av detta slag kan spåras 
tillbaka till hans första egentliga skådespel, Det lyckliga skeppsbrottet — det 
lilla pastorala sångspel som sannolikt var avsett att framföras i det lissanderska 
hemmet på Anders Lissanders namnsdag 1766. Handlingen var i detta fall 
ganska enkel: en vacker herdinna uppvaktas av två unga herdar medan hennes 
egentlige älskare är till sjöss. Hon förblir dock sin gosse trogen; snart kastas 
han lyckligen upp på ön, och de älskande återförenas. Scenbilden är densamma 
genom hela pjäsen: »skog med ängar och åkerfält: mellan mörka moln och 
skyar uppsväller ett brusande haf. Där synas skepp med afbrutna master och 
rifna segel».6

Hur enkelt detta än kan låta, så bör det ha varit rätt problematiskt att 
gestalta i familjen Lissanders hem, där de sceniska hjälpmedlen sannolikt var 
rätt begränsade. Av texten att döma har författaren sett sig nödsakad att låta 
de agerandes repliker ersätta vad som brast i fråga om illusoriska kulisser. 
Redan i styckets första replik upplyses sålunda auditoriet om att man befinner 
sig vid havet (»I går vid denna strand» etc.) Längre fram, under dryckeskalas, 
apostroferas naturen i en serie skålar: »Skål, backar, berg och skog, skål quarnar, 
torn och strömmar. / Skål, hästar, getter, får och hela Cleons hjord.»7

3 Exempel på sådana skådespel ges i 5 A. a., s. 366; jfr även s. 368.
K. Warburg, Det svenska lustspelet under 0 SU 6: 3.
frihetstiden, diss. Gbg 1876. 7 SU 6: 11.

4 Jfr A. Schering, Geschichte des Orato
riums, Leipzig 1911.
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I andra akten skall en av herdarna bege sig ut i roddbåt. Denna roddbåt 
har rimligen varit svår att åstadkomma i kommissarie Lissanders våning, och 
den måste således ersättas med repliker såsom: »Här ligger båten lös, där ha 
de kastat åran, / Och styre’ Fan i våld»8 etc. Och då slutligen förste älskaren 
driver i land efter sitt »lyckliga skeppsbrott», deklamerar han en monolog 
som bl. a. tjänar att ytterligare poängtera scenen för händelserna:

I berg och dalar, mig beskydda!
Jag är en Främling på er ö ; ------

I vågor, böljor här vid stranden,
Månn i er famn Camilla bor?9

Han igenkänner nu de platser där han och hans älskade en gång levde lyckliga 
tillsammans. Detta nostalgiska igenkännande fyller den dubbla funktionen att 
både presentera scenen och de förflutna händelserna på ett naturligt sätt:

Samma den ek som står här i lunden
Samma den skog och samma åkerfält 

Känner jag nu: här blef jag först bunden,
Här just vid stranden hade jag mitt tält. etc.1

Precis samma grepp har Bellman senare använt i sina ordensdikter. I början 
av Bacchi Fest 1771 beskriver sålunda stadsfiskal Collin det landskap där han 
en gång i tiden föll för Ulla Winblads tjuskraft:

Ja! just vid denna grind och under denna eken 
På ett bedrägligt vis hon narra meij i leken .. .2

Och i början av Bacchi Tempel 1883 är det »en prästinna» som påminner 
Ulla Winblad om hennes glada dagar med Movitz:

Vid detta körsbärsträd mins M ovitz hur han stog 
Med bägarn i sin hand och basvioln mot trädet3

Trots allt kan man inte säga att scenbilden spelar någon framträdande roll 
i Det lyckliga skeppsbrottets dialog. Det är först i ordensdiktningen som land
skapet börjar svälla ut så att det till slut hotar att dränka själva händelserna 
i sin yppighet. Det börjar ganska blygsamt i Parentationen över Bourssell med 
att Jancke Jensen kommer in och agerar ciceron för sina ordensbröder:

Si här är Templets port, där sitter Bacchus glader:
Hans blod i hvirflar går och spritter i cascader!
Si Riddar choret prydt med blommor, fruckt och vin!
Två tigrar vid hans tron i vällust somnat in.
Si här på pelarn fäst —  åt höger, kära Bröder —
Uti alongeperuque vår hielte, som är döder4

Repliken faller sig naturlig för en ceremonimästare som Jancke Jensen, vars 
uppgift det ju är att förklara, dirigera och lägga till rätta. Såtillvida utgör dessa 
scenanvisningar bara en naturlig utvidgning av den traditionella dryckesvisans 
ceremoniella utrop: »Sij kiäre sij sij sij» (jfr ovan s. 138). Men precisionen och

8 SU 6: 13.
9 SU 6: 18.
1 SU 6: 19.

2 SU 4: 162.
3 SU 5: 60.
4 SU 4: 21.
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lokalförankringen har nu blivit sa stor att den talande t. o. m. bryr sig om att 
ange huruvida saker och ting star till höger eller vänster på scengolvet — en 
utveckling som uppenbarligen betingats av framförandet.

Det är vid samma tid som Bellman skriver de första Epistlarna där scenen 
på samma sätt förankrats genom riktningsangivelser i rummet. Så t. ex. i Ep. 12 
om slagsmålet på Gröna Lund:

Där förr du stod till vänster,
Och på ditt Valdthorn gol,
Nu synes bara sönderslagna fenster
Och en gammal stol.

(min kursivering)

Att epistlarna i detta avseende påverkats av ordensdiktningen förefaller ganska 
givet.

Senare samma ar, i Parentationen över Lundholm, lärde sig Bellman att ännu 
mer konkretisera berättelsens scen. Vi får nu veta mer i detalj hur det ser ut 
inne i Bacchus-templet med dess dunkla valv, höga pelare, brinnande olje
lampor, riddarkor och altan, från vilken ordenspukslagarn spejar för att kunna 
signalera den annalkande processionens ankomst. En replikväxling mellan rid
darna Nybom och von Bercho må tjäna som exempel på hur utspekulerad 
Bellman redan hunnit bli i detta hänseende:

NYBOM
Mig tycks trompeten hörs, hvad är för vind, mon cher?
VON BERCHO
Lät se Pukslagarns hatt —  vi ha nord-ost, mon Frère,
Det syns på floret det!5

Det förutsättes alltså att von Bercho från sin plats inne i templet kan se det 
svarta sorgfloret på pukslagarns hatt fläkta ute på altanen. Längre fram åter
kommer von Bercho till detta förhållande i repliken: »Se, floret från altan 
sig in i fönstret slänger», vilket synes förutsätta att fönstren vätter åt nordost, 
såvida vindriktningen är densamma som tidigare. Endast Strindberg torde bland 
svenska diktare uppvisa ett motsvarande intresse för sceniska detaljer av detta 
slag.

Det är dock inte så mycket scenen i sig själv som intresserar Bellman utan 
snarare hur den upplevs av de deltagande aktörerna. Framställningen av »berät
telsens scen» påverkades vid detta ordenskapitel av det faktum att ordens- 
riddarna denna gång var så mycket mer rörliga och aktiva än tidigare. Man 
märker en tydlig strävan att skildra scenen som ett led i ett livligt händelse
förlopp, där det sceniska perspektivet är beroende av den talandes egna rörelser:

Ge rum på trappan där, mak åt er, ut för tusen!
Gå Tmndman  —  hör du ej? —  gå ej så fort med ljusen!
Skattmästarn ragla till, där ligger han så sött
Med hyende och alt, och näsan sönderstött.
Lys h i t . . .  håll i och dra! Hvad confusion och yra!
Signor Agrell, stig opp, tvy sådan lukt och syra! etc.6

5 SU 4: 40. 0 SU 4: 47 ff*
1 0 - 6 7 4 3 1 4  Samlaren 1967
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Denna impressionistiska teknik kan ytligt sett förefalla att likna den som före
kommer i de allra tidigaste ordensdikterna och epistlarna, innan Bellman ännu 
börjat arbeta med bestämda scenbilder. Men för den som såg detta ordenskapitel 
framföras, var den här citerade repliken säkerligen fast förankrad i en mycket 
speciell situation på scenen, där orden åtföljdes av speciella rörelser, blickar etc. 
Det är här inte meningen att bara ge en vag miljöstämning. Scenen framställs 
såsom den ter sig för en viss person i ett visst ögonblick, ungefär som när en 
filmkamera återger det mänskliga ögats vandring genom ett rum.

Bellman började strax efteråt tillämpa samma teknik även i epistlarna.
I Fredmans berömda sohloquium i rännstenen (Ep. 23) skriven någon gång i 
början av 1770, finner vi t. ex. en vers som denna:

Men krogdörrn öpnas, Luckorna skrufvas:,
Ingen i staden klädd.

Stjernan af Morgon-rodnan liksom kufvas 
Ned i molnens bädd;
Solstrålar strimma 
Kyrktornen glimma,
Luften blir så ljum.
Hvar är nu kappan?
Här ser jag trappan 
Ned til Bacchi rum.
Gif mig en sup, min själ 
Törstar snart ihjäl.

Varje rad i detta citat är — liksom i ordenskapitlen —  förankrad inte bara 
i en bestämd lokalitet och en bestämd tidpunkt utan också i ett bestämt hän
delseschema, som man får tänka sig att Bellman mimiskt illuderade samtidigt 
som han sjöng versen: ljudet från krogdörrn och luckorna får Fredman att 
titta upp och se efter hur pass långt natten framskridit; från stjärnan och 
morgonrodnaden söker sig hans blick åter ned över hustaken mot gatan, där 
han spanar efter sin kappa och sedan trappan ned till krogen. När de sista 
raderna uttalas, har han redan vacklat in till disken och famlar efter bränn
vinsglaset. — Versen rymmer sålunda en hel liten pantomim, som knappast 
varit tänkbar utan de äldre ordenskapitlen.

Det är också i Parentationen över Lundholm som Bellman för första gången 
inför naturen i ett ordenskapitel. Det sker i form av Jensens ovan omtalade 
»vision» av Daphne och Tircis i ett arkadiskt landskap. Här kan det vara på 
sin plats att närmare analysera detta avsnitt och dess funktion. Som redan fram
gått (jfr ovan s. 124) kommer det som en avslutning på själva parentations- 
talet över Lundholm, och dess innehåll anknyter till vad som tidigare sagts 
om den gamle brännvinsbrännaren, vars kista nu vilar i riddarkoret. Vi vet 
härav att Lundholm var en bedragen äkta man som sökte sin tröst i brännvinet 
(den riktige Lundholm hade enligt ännu bevarade dokument blivit skild från 
sin hustru på dennas begäran). Supigheten gjorde honom förklarligt nog inte 
mera attraktiv som älskare. »Om nånsin en maka / Skull kyst på din haka, / 
Hon blifvit full»7 heter det bl. a. i den inledande hyllningskören.

Mot slutet av sitt parentationstal återvänder emellertid Jensen till den tid

7 SU 4: 37.
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då Lundholm ännu tjänade »Fröja» och inte bara »Bacchus», och det är i detta 
sammanhang han får sin vision, som synes vara ett slags idealiserad dröm om 
den kärlekslycka som Lundholm aldrig fick uppleva i detta livet. Lundholm 
ses i gestalt av en gammal herde, ömt omslingrad av sin unga herdinna:

Men morgonronnan syns imellan skogens toppar;
Vår Ordens Canceller sin sjöskumspipa stoppar.
Se på de gröna fält, hvad herdar och hvad lam,
Se gamla Tircis går med unga Daphne fram!
Se hur vid källans brädd så munter han sig sätter 
Och hennes h jer ta tar vid klang af clarinetter!
Jag prisar denna lund, den tystnad som här bor —
Men i ditt mörka hvalf såf sött, vår Ordens-bror!8

Den efterföljande scenanvisningen anger att parentatorn nu kommit i »hän
ryckning» varunder han »tyckes se» den pastorala idyllen. Men visionen mate
rialiseras på scenen, ty den som härnäst tar till orda är »Daphne», som sjunger 
en ljuv kärleksaria i sin gamle älskares famn »under återskall af valthorn»,

Hör huru floden sorlar och rinner —
Tircis hör! ----------- Valthorn

Hör hur han bullrar —  Daphne påminner,
Att du dör. ------------Valthorn

Lät mig kyssa få din haka,
Omfamna mig och hör min röst!
Du min älskade åldriga maka,
Tag en blomma af mitt bröst!9

Hela innehållet men framför allt den kursiverade raden om att kyssa älskarens 
haka, talar för att Tircis och Lundholm är samma person — här får han alltså 
den kyss som brännvinsångorna under livstiden förmenat honom. Samman
hanget blir ännu klarare av följande replik från ordenskanslern, som ju under 
denna vision ägnat sig åt att i tysthet blossa på sin sjöskumspipa:

Jag rökt min pipa ut, förträffeliga rökar!
I choret hullrar det, jag fruktar att det spökar.
Jag här en främling är til hjärta och person . . .
Kom lät oss gå vår väg —  marchera, Procession!1

Av den här kursiverade raden framgår att den pastorala visionen materialiserats 
i riddarkoret, där Lundholms öppna kista ligger på parad. Av allt att döma 
har liket klivit upp ur sin kista för att såsom Tircis hyllas av sin herdinna. 
Den senare rollen (styckets enda kvinnliga soloparti) synes främst vara skriven 
för att möjliggöra ett avslutande gästframträdande av någon ung sångerska 
bland Bellmans bekanta — det är frestande att här tänka på kommissarie 
Lissanders dotter Inga, som han vid denna tid uppvaktade och som redan tidi
gare synes ha uppträtt som sjungande herdinna i Bellmans opéra-comique, Det 
lyckliga skeppsbrottet.2 Man kan också tänka sig att Daphne föreställdes av 
någon bland de »Bacchusprästinnor» som deltagit i parentationsaktens inledande 
växelsång (jfr ovan s. 122). Dessa prästinnor har i varje fall inte haft någon

8 SU 4: 59. 2 Jfr Byström i kommentaren till SU
9 SU 4: 60 (min kursivering). 6: 21 f.
1 SU 4: 60 (min kursivering).
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funktion på scenen under skådespelets senare del. Men nu, i den avslutande 
kören, uppträder de igen, av allt att döma i det av parentatorn frammanade 
arkadiska landskapet:

Klinga nu med clarinetter!
Bacchi Prästinnor stå liksom lam.
Äplen, päron och renetter 

Bär i korgar fram.3

Sången och kapitlet som helhet, avslutas med följande strof:
Vinet frögdar mänskans hjerta —
Klinga clarinetter, til dans.
Lifvet blef en dödlig smärta
Om ej vinet fanns.

Derför lät oss dricka skålar, hoppa, dansa, sjungom nu i chor!
Lundholm  såf nu sött, god natt, vår Ordensbror!

Av Bellmans koncept4 framgår att han ursprungligen tänkte sig att denna 
körsång skulle följa omedelbart efter Daphnes aria, varvid man väl får tänka 
sig att ordensbröderna blandar sig med herdefolket och ett allmänt festande 
vidtar. I efterhand har Bellman emellertid beslutat sig för att i stället låta 
kapitlet uttåga i procession, och för att markera detta har han inskjutit Ordens- 
kanslerns härovan citerade replik. Ändringen har medfört att körsångens inne
håll dåligt stämmer överens med den utmarsdh som samtidigt förutsättes äga 
rum på scenen.

Det kanske allra mest intressanta med denna scen —  vars detaljer vi ju 
knappast kan hoppas att kunna rekonstruera med full säkerhet — är att den 
erbjuder det tidigast kända exemplet på den »dubbelexponerade» scenbild som 
vi senare möter på så många ställen i Vredmans epistlar. Tack vare Junke 
Jensens visionära talanger frammanas ett idealt och pastoralt landskap, en 
poetisk »tavla» som synes sammansmälta med den mer triviala verkligheten, 
i detta fall Bacchustemplet, och samtidigt förläna ett poetiskt skimmer kring 
de försupna riddarna och deras kvinnor. Helt kort efter Parentationen över 
Lundholm var Bellman färdig att låta Fredman tillämpa samma teknik i 
epistel 25 — den första där Ulla Winblad framträder i pastoral strålglans:

Se Venus i sin prakt!
Kring hänne hålla vakt
Änglar, Delphiner, Zephirer och Paphos hela magt!

Tydligt är att inspirationen också i detta fall kommer från Bellmans arbete 
med Bacchi Orden. Fredman har —  efter Janke Jensens mönster — blivit 
inte bara ceremonimästare utan även visionär retoriker. Det är inte längre 
nog med att han befaller musikanterna att blåsa, folket att dricka osv. sam
tidigt som han pekar ut vad som faktiskt försiggår i rummet. Dessutom målar 
han upp en inbillad poetisk verklighet, som i de senare epistlarna alltmer 
inkräktar på den jordiska.

I dubbningskapitlet 1770 införde Bellman en annan nyhet som också kom 
att få stor betydelse för episteldikterna. Det var nu som han för första gången

3 SU 4: 60.
4 KB: Vf I I , s. 26.
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framställde en scen i rörelse genom att låta publiken lyssna till Meisners och 
Kempendahls samtal under sina resor i vagn till Templet:

Är detta Templets port? Neij, här man offren stillar:
Där synes blod och mord i högar sammanfört,
Benrangel, glas och löf, alt härjat och förstört,
Där grymtar i ett skiul, och där en skata skrattar,
Där syns en naken arm, som offerknifven fattar etc.5

Denna variant av den utpekande skildringstekniken ger bildmässigt ungefär 
samma effekt som en rullande filmkamera och erbjuder en på många sätt idea
lisk lösning av problemet att skildra en resa på scenen utan några avancerade 
hjälpmedel. Samtidigt kan denna teknik användas för att skapa emotionell steg
ring och poesi av ett slag som ingen kamera eller målad scenblid skulle kunna 
förmedla (jfr t. ex. Åses död i Peer Gynt, där Peer på samma sätt frammanar 
en poetisk vision av moderns resa till Soria Moria slott). I ordenskapitlet 1770 
blir de båda kumpanernas skildring av den förbiglidande naturen alltmer exta
tisk ju närmare de kommer Templet och ju mer de förser sig ur de medhavda 
flaskorna. Bellman synes ha blivit så förtjust i greppet att han beslöt att till- 
lämpa det i en hel serie epistlar, tillkomna under 1771 eller (möjligen) slutet 
av 1770: nr 33 (Movitz överfart till Djurgården), nr 34 (Branden i Kolmätar- 
gränd, där vi följer Fredmans vandring genom Gamla Stan) och nr 48 (Hem
resan från Hessingen). De rörliga bilderna och stegringseffekten har alldeles 
särskilt utnyttjats i den berömda prosamonolog som upptar huvudparten av 
Epistel 33:

Men se vid stranden snedt öfver. Se hvad blågula och gröna bilder som timra i 
skuggan af den up och nedvända mörkbruna kölen. Hamrarna knacka så tätt. Märker 
du åt höger en Grekisk Tempelbyggnad på en högd? Och nedanför i vattubrynet, —  se 
hvad för en skog af gungande master med fladdrande vimplar. Solen baddar, Klockorna 
ringa, Trummorna dundra, Fanorna fläkta, Pikarna glimma, Klockspelarn drillar och 
klämtar. —  Korken ur buteljen!

Fastän sceneriet här utgörs av landskapet mellan Skeppsbron och Djurgården, 
har skildringen lånat färg från Meisners och Kempendahls resa genom naturen 
på väg till Templet.

Ju mer utförliga detta slags beskrivningar blir, dess svårare är det dock att 
förena dem med dramatisk spänning. I de senare ordenskapitlen tillämpar Bell
man, som vi sett, allt oftare tekniken att låta sina gestalter beskriva vad som 
tänkes försiggå omkring dem i stället för att visa det i handling. Betecknande 
är hans påhitt att placera Trundman och Jensen bakom en gardin, varifrån de 
kan rapportera vad de andra ordensmedlemmarna gör utanför åskådarens blick
fält. Tekniken torde delvis hänga samman med bristen på sceniska resurser, 
som tvingade till enklast möjliga lösningar på problemet att åstadkomma mass- 
verkan. Delvis beror det säkert också på att Bellman redan i början av 1770- 
talet drogs till samtidens beskrivande lyrik och till doktrinen ut pictura poesis.6

5 SU 4: 102. mansstudier, 10, 1944; Breitholtz, a. a., s.
6 Om ut pictura poesis, se spec. Afzelius, 77 ff.

»Myt och bild i Bellmans diktning», Bell-
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I Bacchi Fest 1771 finns en rad naturbeskrivande lyriska monologer som inte 
på något sätt för handlingen framåt. Tendensen är ännu mer markerad i de 
allra sista ordenskapitlen från 1777 och i Bacchi Tempel, som överhuvudtaget 
knappast varit avsedd att uppföras och som formellt är ett epos nästan lika 
mycket som ett drama.

Vi finner samma tendens i de senare epistlarna.7 I en sådan epistel som 
nr 39 (Storm och böljor) tar naturbeskrivningen så stor plats att vi nästan 
glömmer bort att den tänkes ingå i en bestämd dramatisk situation (Movitz 
och Fredman framför Bergströmskans porträtt på Liljans krog i Torshälla). Ett 
kanske än mer talande exempel utgör nr 42 (Ren cälad jag spår och tror), 
där den dramatiska handlingen, dvs. kortspelet, plötsligt avbrytes för att ge 
Fredman en chans att beskriva det vinterlandskap som utbreder sig utanför 
fönstret. Likheten mellan Fredman i fönstret och Jensen-Trundman bakom 
gardinen är ju påfallande.

När Bellman i vissa sena epistlar överger den dramatiska fiktionen och över
går till rent berättande i imperfektum, är detta bara en logisk konsekvens av 
den här skisserade utvecklingen. De dramatiska sammankomsterna i Bacchi 
Orden har upphört och efterträtts av en mer »litterär» verksamhet. Bellman 
har slutat att vara ceremonimästare och regissör för att i stället bli epiker och 
»målare».

Men en jämförelse mellan ordensdikterna odh Fredmans epistlar kastar ljus 
inte bara över berättartekniken utan också över ämnesval, personteckning och 
dramatisk struktur i det senare verket. Vi har redan kunnat konstatera hur 
starkt framställningsformen i ordenskapitlen är beroende av det rituella elemen
tet i handlingen. Det är detta rituella, eller ceremoniella, element som gör det 
möjligt för Jensen och andra ordensfunktionärer att åskådliggöra berättelsens 
scen med hjälp av utrop och imperativ till de övriga. För att kunna låta Fred
man uppträda på samma sätt har Bellman tvingats att överföra också det 
rituella mönstret på Epistlarnas värld och därmed begränsat sitt ämnesval högst 
väsentligt. Vi finner således att olika slag av ceremonier spelar en oproportio
nerligt stor roll i Fredmansfigurernas liv: dans, rituella skålar, militär excercis, 
kortspel, diverse ceremonier i samband med bröllop, barndop och begravning.

I vissa fall uppvisar dessa ceremonier mycket nära överensstämmelser med 
dem som verkligen utfördes vid sammankomsterna i Bacchi Orden. Det gäller 
t. ex. om Mollbergs paradering vid korporal Bomans grav (Ep. 38) som upp
visar stora likheter med ordensriddarnas processioner. Det är knappast någon 
slump att Bellman i just denna sång låtit »kyparen Ede» komma med bland 
de sörjande, fast han annars inte omtalas i Epistlarna — i Bacchi Orden var 
han nämligen ordenshärold och gick som sådan i spetsen för processionerna. 
Det är knappast heller någon slump att så många epistlar är fyllda av Fredmans 
retoriska betraktelser över Döden och Graven —  här är det Jensens parenta- 
tioner som givit inspirationen.

Inte bara parentationerna utan även dubbningsceremonielet har lämnat sina

7 Jfr Kjellén, a. a s. 155 ff. och där anförd 
litteratur.
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spår i Epistlarna, så t. ex. i den tidiga nr 73 (Fan i fåtöljerna), där vi hör Jergen 
Puckel förskriva sig till Fan:

Jak schall alle flicker kränke,
På Schpelhusen vare flink,
Altrich på min huchstru tänke, 
på Catrink.

Detta bragelöfte är uppenbarligen nära besläktat med de eder som de nya 
riddarna i Bacdii Orden avlade på Barbara-dagen:

Jag låfvar och jag svär att nögd mitt huvud böija,
O Bacchus, till din tapp och till ditt sköte, Fröija!
Jag låfvar utan glas i säng —  när jag den får —
Eij hvarciken stiga opp ell’ lägga mig —  gutår8

De många ceremonierna leder bl. a. till att det utdelas en mycket stor mängd 
order och befallningar i Fredmans epistlar. Hela diktsamlingen ekar liksom 
Bacchi ordenskapitel av kommandorop. »Stå rätt i ledet!», »Rak i lifvet Ulla!», 
»Knäpp nu på basen och stryk Violin!», »Mera Ruter, mera Ruter!», »Hvila 
på årorna!» osv.

Det rituella mönstret anpassas ofta på situationer som vi vanligen inte brukar 
uppleva som någon egentlig ritual. Sålunda tycks det inte kunna förekomma 
ett slagsmål utan att Fredman måste agera ceremonimästare och dirigera kom
battanterna:

Hugg’en i Skallen, vrid opp Truten,
Kasta Balja och Gehäng etc. (Ep. 53)

En så vardaglig handling som att ta på sig kläderna måste framställas som 
om det gällde en militär exercisövning:

Sätt peruken rätt,
Valka strumporna nätt,
Tag fram skoborsten, smörj din stöflett etc.

(Ep. 67)

Till och med kärleksakten blir här gärna en burlesk ceremoni som utspelas 
inför öppen ridå som om det gällde något slags gymnastik eller akrobatkonster:

Heij! vältra nu gummorna 
I kull;
Sträck båd’ Lår och arm,
Tuchta Nymphen med harm,
Och håll Din Jungfru varm.9

Också karaktärerna har naturligt nog tagit färg av denna ceremoniella form. 
Liksom i ordenskapitlen är de förknippade med vissa funktioner och rituella 
handlingar. Typiskt nog är två av huvudfigurerna — Movitz och Mollberg — 
militärer och därmed vana att deltaga i allsköns ceremoniell exercis. Båda före
kommer även i ordenskapitlen — den ene som Ordensoboist, den andre som 
ledare för Bacchi soldater. Och när Ulla Winblad i Epistlarna uppträder som

8 SU 4: 87.
9 Ep. 67 (Kasserad strof), SU 1:

CCXXXIII.
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»Venus i sin prakt» är det tydligen till stor del i kraft av sin verksamhet 
som ledare av Bacchi prästinnor och Fröjas tjänarinnor vid ordenssamman- 
komsterna.

Utmärkande för en rad av Epistlarnas bipersoner är att de på ett mer eller 
mindre tafatt sätt försöker spela sina roller, vilket ger Fredman skäl att över
hölja dem med en skur av förebråelser. »Undan, ur vägen!», »Stå ej och hicka, / 
Ty nu ska vi dricka», »Blås, era bytingar, blås!» etc.1 Måhända är dessa lägre 
dignitärers tafatthet en spegling av den tafattrhet som den stora massan av 
ordensbröder uppvisade vid utförandet av de bacchanaliska ceremonierna på 
Barbara-dagen. Som framgår av ordensdikterna, var det endast med svårighet 
som ceremonimästaren lyckades hålla ordning på dem, i den mån han nu 
inte själv ramlade under bordet.

Slutligen är det tydligt att även strukturen i Epistlarna påverkats av ordens- 
kapitlen. Som vi redan kunnat konstatera, är de allra äldsta epistlarna att be
trakta som rena stämningsbilder utan bestämd händelseutveckling. De små 
intriger som sedermera införes — omkring 1770 —  utgör en spegling i minia
tyr av de intriger som Bellman samtidigt bemödade sig om att införa i sina 
ordenskapitel för att därmed ge dramatiskt liv åt det enahanda ceremonielet. 
Ett ofta använt handlingsmönster är, som vi sett, att låta den högtidliga cere
monin gradvis urarta i ren fars (jfr t. ex. Jensens parentation över Bourssell). 
Samma recept följs på många ställen i Epistlarna, t. ex. i Ep. 40 (Ge rum i 
bröllopsgåln), där ett bröllop övergår i slagsmål och vilt rabalder, eller i Ep. 54 
(Aldrig en Iris), där inledningsstrofens elegiska högtidlighet efterhand utmyn
nar i Fredmans tämligen taktlösa råd till korpral Bomans änka: »I en fållbänk 
välj en ny Corporal.»

Övergångar av detta slag har säkert — som i ordenskapitlen —  avsetts att 
understrykas medelst tempoväxling och diverse pantomimiskt utspel. Ep. 58, 
som ursprungligen synes ha varit just en ordensdikt, är kanske särskilt instruk
tiv i detta hänseende. Titeln lyder »Öfver Kilberg, Bacchi man och Ordens 
Officiant i Templet. Elegie». Och i första strofen är tonen mycket riktigt 
elegisk och påminner starkt om en parentation:

Krogdörrn står på gafvel mina bröder,
Och där bakom disken ligger döder 
Kilberg, ack! mit hjerta i mig blöder, etc.

Efterhand som den talande kliver in i sorgehuset, blir det emellertid allt 
tydligare att han egentligen är ute i ett mer tvivelaktigt ärende, nämligen att 
se om den döde efterlämnat någonting drickbart (jfr Parentationen över Lund- 
holm, ovan s. 123). Först sedan han med sorg konstaterat att allt faktiskt är 
utdrucket återgår han till att sucka skenheligt över Kilbergs bortgång, men den 
elegiska stämningen torde nu ha förflyktigats, åtminstone för åskådarens del. 
Av allt att döma är denna sång avsedd att föredras tillsammans med en liten 
pantomim av det slag som synes ha spelat så stor roll i Bacchi Orden (Sångaren 
börjar med att uppträda som en sörjande med böjt huvud; därefter börjar han 
spana omkring sig och bli allt otåligare etc.)

1 Jfr Kjellén, a.a.y s. m .
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I ordenskapitlen lärde sig dock Bellman inte bara att låta en högtidlig 
stämning urarta utan också att gradvis bygga upp en dramatisk klimax. Denna 
klimax är praktiskt taget alltid densamma i alla ordenskapitel: processionens 
högtidliga intåg. Ögonblicket förbereds i regel med stor omsorg genom sam
tal om de signaler som skall ges när processionen nalkas samt en gradvis 
stegrad villervalla strax innan dessa signaler äntligen hörs. Vi finner samma 
mönster i mindre skala i Epistel 47, »Angående Mollbergs återkomst till 
stärbhuset på krogen Wismar», där första strofen typiskt nog börjar:

Kommer intet Mollberg? Jo, nyss på stund
Så gnägga hans fåle vid dörrn på Grönlund;

Längre fram i dikten ser Fredman hur Mollberg nalkas på avstånd, han hör 
hans piska smälla i gränden, och så till slut — när entrén hunnit väl förbere
das —  är korpralen mitt ibland oss:

Hurra, Mollberg! Gcd morgon! God morgon kamrat!

Som vi redan sett, kunde Bellman ibland också bygga upp en klimax genom 
att gradvis skildra en ankomst från resenärens synpunkt, såsom i Meisners och 
Kempendahls dialog på vägen till Templet, eller i Fredmans och Movitz över
fart till Djurgården. Jag har tidigare omtalat detta grepp i samband med scen- 
tekniken, men det förtjänar också att framhävas såsom strukturellt verknings- 
medel. Hur man än ser det så är ursprunget att söka i Bacchi Orden.

En stegringseffekt av detta slag åstadkommes i Bacchi Orden vanligast genom 
att aktörerna helt enkelt dricker mer och mer, varvid de blir alltmer extatiska 
—  deras melankoli förbyts i glädje, deras långsamhet i livliga krumsprång etc. 
Detta utvecklingsmönster finner vi på flera ställen i Fredmans epistlar, så t. ex. 
i Ep. 23, där Fredmans klagande soliloquium förbyts i en hyllning till livet 
och vinet så snart han tagit sig in på krogen. Också i detta fall är det sanno
likt att mönstret har sitt ursprung i Bacchi Orden.

Man skall kanske trots allt akta sig för att överdriva ordensdiktningens bety
delse för Epistlarna. I en del fall tycks inflytandet ha gått i motsatt riktning, 
så att ett grepp eller en figur som först introducerades i Epistlarna senare 
infördes även i ordenskapitlen. Så t. ex. synes Ulla Winblad och Movitz ha 
hört till Fredmans kretsar innan de började höra till Jensens och Trundmans. 
Och det är sannolikt att den berättande och beskrivande stilen i de senare 
ordenskapitlen och i Bacchi Tempel åtminstone delvis betingats av Bellmans 
arbete med de senare epistlarna. En detaljerad analys av 1777 års ordenskapitel 
och av Bacchi Tempel från de här givna utgångspunkterna ter sig som en 
lockande uppgift, men skulle här föra alldeles för långt.

Säkert är emellertid att de tidigare ordenskapitlen tjänstgjort som ett slags 
verkstad för Bellman under åren omkring 1770 — en verkstad där nya ting 
utprovades för att sedermera utföras i något ändrad form i den diktning som 
kom att bli betraktad som han mest betydande. Det var här han skapade sin 
egen scen och sin egen värld. I början var den ganska liten och rymdes väl 
under Bacchustemplets brännvinsosande krogvalv. Men snart började den att
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växa. Den växte och växte och omfattade till slut hela naturen och ett ändlöst 
myller av figurer — gudar likaväl som skökor och fyllbultar.

Och denna myllrande värld som till en början måste framföras dramatiskt 
av en större grupp personer lärde han sig så småningom att utföra ensam. 
Kanske var det därför som han inte tycks ha brytt sig om att spela någon större 
roll i Par Bricole, när detta sällskap väl hade konstituerats med Bacchi Orden 
som förebild. För honom var sådant redan ett passerat stadium. Genom Fred
mans epistlar hade han lärt sig att bli sin egen teater och sin egen sällskaps- 
klubb. Typiskt är att i den dramatik som han själv skrev och medverkade i på 
äldre dagar —  tilldelade han sig själv flera gånger rollen som »marktschrejer», 
marknadsgycklaren som ensam drar omkring med sitt tittskåp och bjuder folk 
att skåda »schene Rariteten».2 Det var den rollen som passade honom bäst.

Att Bellman själv förstod vilken oerhörd räckvidd som hans nya framställ
ningsform hade framgår bl. a. av att han försökte införa den t. o. m. inom 
psalmdiktningen. I flera av de psalmer över evangelietexter, som han författade 
under slutet av 70-talet och början av 80-talet, påträffar vi samma slags sce
niska teknik som i epistlar och ordenskapitel. En psalm om hur Jesus stillar 
stormen vid Genesaret börjar t. ex.:

Hvad trängsel der vid sjön bort vid Genesareth3

Och i en annan av dessa religiösa sånger talar han som en allvarlig Fredman 
eller Janke Jensen till sin publik och ber dem se (fast nu med vämjelse) på 
en av de bacchanaliska situationsbilder, som vi känner så väl från epistlar och 
ordensdikter:

Kasta ögat i minuten 
På den rikes disk och mer,
Der han i sin länstol ber 
Tung, af drufvans saft begjuten,
Småögd, sticken, hes och röd4

Man kanske kan begripa att prästerskapet blev en smula konsternerat av att 
se Bibelns texter dramatiskt åskådliggjorda på ett så påträngande sätt. Bellmans 
psalmer hade ingen framgång och har av eftervärlden betraktats med samma 
kallsinne som ordenskapitlen. Och någon opinionsändring lär väl inte ske i 
någotdera fallet förrän dessa bortglömda texter funnit sina uttolkare som kan 
framföra dem med samma dramatiska briljans som bländade Oxenstierna den 
där decemberkvällen hos familjen Lissander då han såg Bellman parentera i 
Bacchi Orden.

2 Jfr Olof Byström i kommentaren till 3 Carléns utgåva, IV, s. 500.
SU 6: 14. 4 A. a., s. 503.


