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Bellmans, Movitz’ och Bacchi Tempel
A v  L e n n a r t  B r e i t h o l t z

1. Inledning.

År 1783 utgav Bellman av trycket ett bisarrt, längre diktverk, som väl 
nu sällan läses av andra än Bellman-specialister: Bacchi Tempel, öpnadt 
vid en hieltes död. Det är betecknande för det ringa intresset, att Arvid 
Stålhane i en uppsats om dikten 1952 kunde konstatera: »svensk littera
turhistoria (har) till dato endast sporadiskt ägnat verket några få rader.»1 
Vad kan anledningen vara till all denna likgiltighet ? I fråga om de 
största diktarna brukar ju t. o. m. mindre betydande verk uppmärksam
mas. Stålhane tror sig finna svaret i den stilblandning, som han i likhet 
med Steffen anser göra Bacchi Tempel till »ett av vår litteraturs egen
domligaste verk.»1 2 Men att verket är egendomligt — och det är det onek
ligen med besked — borde väl inte minska forskarnas intresse utan sna
rare tvärtom!

Det är ju allom uppenbart, att Bacchi Tempel är en parodi, eller, om 
man så hellre vill, en travesti, och eftersom verket ingår i ordensdikt- 
ningen, har man nöjt sig med tanken, att det väl riktar skämtet mot 
ordensväsendet. Men nu är det så, att detta spelar en helt underordnad 
roll i Bacchi Tempel — exakt vad är det då Bellman skämtar med? 
Vidare: varför låter Bellman en parentation över ordensmedlemmen Mo
vitz till stor del kretsa kring och framför allt utmynna i födelsen av en 
ny Movitz? Och varför har skalden blandat ihop dramatisk dialog med 
episk berättelse (stormen, jakten), samt stor lyrik (Böljan sig mindre 
rör) med lågkomisk burlesk? Dessa väsentliga frågor, som lätt kunde 
mångfaldigas, har ingen brytt sig om att försöka besvara.

Samtiden och Bellman själv hade förmodligen en helt annan uppfatt
ning än vi om ordensdikternas värde i förhållande till epistlarnas — 
parodien var ju en sedan antiken erkänd genre, vars litterära anseende 
sjönk i takt med den klassiska estetikens, dvs. på allvar först under ny
romantiken, medan epistlarna tillhörde visdiktningen, som inte tillerkän
des någon plats alls i denna estetik. Redan av den anledningen kan Bacchi 
Tempel i likhet med ordensdiktningen ö. h. t. göra anspråk på större upp
märksamhet från litteraturhistorikernas sida. Men därtill kommer, att

1 A. Stålhane, Om Bacchi Tempel. Några anteclcningar (i: Bellmansstudier utgivna 
av BellmanssällsTcapet, 11, 1952), s. 55.

2 Ibid.
1 -  508“ i o Samlaren 1956



2 Lennart Breitholtz

Bacchi Tempel intar en särställning inom ordensdiktningen. Hur anslu
ter sig verket då till de tidigare ordensdikterna, och hur skiljer det sig 
från dem?

Bacchi Tempel av 1783 har onekligen mycket gemensamt med ordens- 
kapitlen och parentationerna, först och främst de orgiastiska dryckes- 
scenerna, som vår tids läsare har svårt att finna komiska — men ett för
dömande av diktverket på den grunden vore horribelt anakronistiskt. 
Gemensam är också den i stort sett oförändrade personuppsättningen med 
Trundman och Jensen bland de manliga huvudfigurerna och Ulla Win- 
blad bland de kvinnliga, vidare den dialogiska formen med alexandrin 
som normalmeter samt körer och arior i bästa operastil. Dikten är f. ö. 
inte ens till namnet ensamstående i Bellmans produktion. I den volym av 
Standardupplagan (SU), som Bellmanssällskapet kallat Bacchi orden, 
finner man nämligen tre tidigare diktverk, vilkas namn börjar med orden 
»Bacchi Tempel öpnadt»: Bacchi Tempel öpnat för riddar-capitel af De 
två förgylta svinen femte gången Barbara dag den 4 december 1770, etc.; 
Bacchi Tempel öpnadt vid parentation öfver stolmakaren och commen- 
deuren Österman den 11 januarii 1777; Bacchi Tempel öpnadt den 4 de
cember 1777 vid parentation öfver bränvins-brännaren och commendeuren 
Meissner Oelheim med OE.3 Som det fjärde bevarade i raden kommer 
alltså Bacchi Tempel öpnadt vid en hieltes död4 (1783), i en rätt avvi
kande handskrift från 1779 kallat Bacchi Tempel öpnat vid corporalens 
samt ordens-oboistens fader Movitz död5. Skalden synes därför redan 
genom namngivningen ha angett Bacchi Tempel av 1779-1783 som en 
fortsättning av sin tidigare bacchanaliska ordensdiktning.

Olikheterna är emellertid också betydande. Skillnaden visar sig redan 
i omfånget. De tidigare ordensdikterna är helt korta och ännu inte i 
dialogform; i och med dialogiseringen sväller de ut. Det längsta av dessa 
verk (Bacchi fest, 1771) omfattar ca 35 sidor, Bacchi Tempel 1770 ca 28 
och de båda Bacchi Tempel av 1777 ca 14 resp. 18 sidor. Bacchi Tempel 
1779 når ca 45 sidor; verket är alltså redan från början lagt på en bre
dare bas. I de handskrifter, som ligger mellan Bacchi Tempel 1779 och den 
definitiva versionen, kan man följa hur verket undan för undan vuxit 
under skaldens händer, och 1783 omfattar det inte mindre än ca 90 sidor, 
vilket för ett innehållsligt sammanhållet diktverk ju innebär ett ganska 
avsevärt omfång. Denna successiva utvidgning sammanhänger utan tvivel 
med Bellmans litterära ambitioner i fråga om just detta verk. Bokens 
utstyrsel förstärker i hög grad intrycket, att skalden ville prestera sitt 
yttersta: frågan är om en vackrare bok än den av bröderna Martin illu
strerade Bacchi Tempel har tryckts under hela den gustavianska epoken. 
Och det är nog just i fråga om de konstnärliga anspråken, som klyftan 
mellan detta sista Bacchi Tempel och den övriga ordensdiktningen skär 
djupast.

Diktverket motsvarar i själva verket dåligt vissa punkter i Kellgrens

3 C. M. Bellman, Skrifter. Standardupplaga utgiven av Bellmanssällskapet (förkortat 
SU), 4, s. 97, 193, 209. Om beteckningen »femte gången», se komm. s. 249 f.; om ut
trycket »Bacchi Tempel öpnadt», se nedan s. 54.

4 SU 5, s. 49-144.
5 Ibid. s. 1-47.
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berömda karakteristik av epistlarna. Framför allt är verserna i Bacchi 
Tempel i högsta grad »anlagde på en öfvertänkt plan», och man är långt 
mera benägen »at anse dem som författade» än som »ögnablicks skapel
ser». Det är inte minst den övertänkta planen jag vill försöka belysa i 
denna uppsats.

Huvudtanken i min framställning kommer att vara den, att Bacchi 
Tempel 1779-83 i mycket liten utsträckning är en parodi av 1700-talets 
ordensceremoniel utan i stället en genomförd travesti av det antika 
Bacchus-firandet. Det vore under sådana omständigheter lämpligt att ge 
en redogörelse för Bellmans kunskapskällor på området, den litteratur 
han läst osv. Tyvärr är det lättare sagt än gjort — exakta upplysningar 
har vi nämligen mycket ont om. Av nästa avsnitt skall framgå, vari 
svårigheten ligger.

2. Bellman och den mytologisk-ikonologiska litteraturen.

Såsom Nils Afzelius mycket riktigt har framhållit0, härrörde Bellmans 
mytologiska kunskaper inte enbart, och kanske inte ens i främsta rum
met, från mer eller mindre systematiska framställningar i ämnet utan 
också från skönlitteraturen och den bildande konsten. Så t. ex. är ju Ovi- 
dius’ Métamorphoser och sjätte sången av Aeneiden, dvs. besöket i under
jorden, till brädden fyllda av myter, och att Bellman kände dessa verk, kan 
man inte betvivla. Men mytologiska figurer mötte honom överallt; myto
logien tillhörde de bildades livsluft vid denna tid. Det är lärorikt att se, 
hur även den radikala Encyclopédien gör sig till mytologiens försvarare:

T. o. m. de förnäma måste studera mytologi, eftersom denna intar en så cen
tral plats i konversationen, att den mytologiskt okunnige framstår som utan ens 
elementär uppfostran. Hur mycket nödvändigare är den inte då för fantasiens 
arbetare! »Son étude est indispensable aux Peintres, aux Sculpteurs, sur-tout aux 
Poëtes ( . . . )  C’est la Mythologie qui fait le fonds de leurs productions, & dont 
ils tirent leurs principaux ornemens. Elle décore nos palais, nos galeries, nos 
plat-fonds & nos jardins ( . . . ) ;  personnages chimériques, je le sais, mais le rôle 
qu’ils jouent dans les écrits des anciens poëtes, & les fréquentes allusions des 
poëtes modernes, les ont presque réalisés pour nous. Nos yeux y sont familiarisés, 
au point que nous avons peine à les regarder comme des êtres imaginaires.»* 7

Bellmans kunskapskällor rörande mytologien var sålunda alltför många 
och av alltför skiftande art för att någonsin kunna helt överblickas, men 
man har tydligen all anledning räkna med möjligheten, att han rentav 
var relativt beläst på just detta område — man må dock akta sig för att 
överdriva, ty om Bellman inte var snart sagt illitterat, som man en tid 
föreställde sig, så var han dock lika litet en lärd ! Vad kan han då ha läst 
för framställningar av mytologi?8

Även om man begränsar synkretsen dels till språk, som Bellman utan 
tvivel kunde läsa (utom hans eget också franska och tyska), dels till ar

G N. Afzelius, M yt och bild i Bellmans dilct (i: Bellmansstudier, 10, 1944), s. 14.
7 Encyclopédie, 10, 1765, s. 924.
8 Endast ett verk hittills känt, nämligen L. Acharius’ Mythologie, eller leort be- 

slcrifning om the hednisTca af gudar, 1743. Se N. Afzelius, Bellmans bolcsamling (i: 
Bellmansstudier, 9, 1942), s. 68 ff.
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beten från hans eget århundrade, så är dock antalet av tänkbara myto
logiska framställningar stort, vilket redan det starkt försvårar en under
sökning. Men härtill kommer den avgörande svårigheten: den förbluf
fande överensstämmelsen i deras redogörelser för myter och realia (där
emot naturligtvis inte i tolkningen och kommentaren av myterna). Har 
man väl läst ett inte alltför kortfattat verk, är det därför inte mycket 
nytt material man stöter på i de övriga. Detta gäller också notiserna om 
hur resp. gudomligheter brukade framställas i konsten.

Med tanke på hur lätt man i äldre tid tog på den litterära ägande
rätten, kan man nog utgå från, att åtskilliga verk av denna art endast är 
osjälvständiga kompilationer av äldre sammanfattningar. Ett svensksprå- 
kigt arbete, L. Aeharius’ handbok Mythologie, eller kort beskrifning om 
the hedniska af gudar (1743), av vars andra upplaga (1768) ett exemplar 
med Bellmans namnteckning finns kvar8, är sålunda mycket knapphändigt 
och enligt förordet endast en kort resumé av »thet förnämsta af hwad 
åtskillige i främmande Språk, härom skrifwit; så wäl som några egna 
tankar therwid». Dess gravyrer återfinnes emellertid i ett yngre tyskt 
arbete, Chr. F. Damms Einleitung in die Götter-Lehre, etc., vars första 
upplaga utkom 1763. Nu är det naturligtvis föga troligt, att tysken känt 
till och kopierat det mycket obetydliga svenska arbetet, och det visar sig 
också mycket riktigt, att deras illustrationer ingår i ett tredje, äldre verk: 
jesuitpatern Franciscus Pomey’s ofta omtryckta och översatta Pantheum 
mythicum, seu fabulosa deorum historia. Huruvida redan första upplagan 
(Lyon 1659) innehåller sticken, har jag inte kunnat kontrollera, men de 
finns där i varje fall fr. o. m. Utrecht-upplagan av 1701. En jämförelse 
ådagalägger utan tvekan, att även Aeharius’ text delvis återgår på 
Pantheum mythicum; detta tycks särskilt gälla de båda böckernas slut
parti om allegorier, där man gott kan tala om plagiat. Men vem borgar 
för att Pomey i sin tur varit självständig?

Författarna till arbeten om antik mytologi intresserade sig ofta i hög 
grad för den ikonografiska sidan av ämnet, och i samma verk redogjorde 
de gärna också för allegorisk och emblematisk konst — så t. ex. just 
Aeharius och hans förebild Pantheum mythicum. På detta område är 
osjälvständigheten nästan ännu mera påfallande: Cesare Ripas Iconologia 
(1603) har som bekant där stått som det stora mönstret. Som exempel 
kan man nämna ett ikonologiskt arbete av Jacobus van Wesel, Essay d’un 
dictionnaire contenant la connoissance du monde (1700), vars illustratio
ner och text (ofta alldeles ordagrant) jag återfunnit i ett verk från mit
ten av föregående sekel, vars författare, I. Baudoin, i sin tur redan i titeln 
erkänner sig bygga på Ripa: Iconologie, ou, explication nouvelle de plu
sieurs images, emblemes ( . . . ) ,  tirée des recherches & des figures de César 
Ripa (1643).9

Jag har nämnt dessa exempel på vad man välvilligt skulle kunna kalla 
obruten tradition för att demonstrera, vilken svårgenomtränglig snårskog 
det väldiga handboksmaterialet erbjuder av hederliga citat, lätta omskriv
ningar och ogenerade plagiat.

Under sådana omständigheter är det inte lätt att ens med någorlunda 
säkerhet bestämma proveniensen av Bellmans mytologiska och emblema-

0 På pärmen i UUB:s exemplar läser man »Carl Aurivillius. Upsala 1762».
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tiska allusioner. Vilka utländska verk han har bläddrat i vet vi över 
huvud taget inte1 — exempelvis hans konstnärsvänner kan ha ägt prak
tiskt taget vad som helst i den vägen. Under sådana omständigheter har 
jag valt metoden att utan större hänsyn till just Bellmans speciella be
läsenhet anföra tidens utländska litteratur för att belysa vilka föreställ
ningar och kunskaper man då hade i mytologiska frågor.

Beträffande svenskspråkiga verk, där man lättare kan belägga verbala 
reminiscenser, ligger problemet annorlunda till. Nils Afzelius har sålunda 
fullt bindande bevisat, att Bellman hämtat flera mytologiska detaljer 
just ur Acharius’ illustrerade Mythologie2, och jag kommer i fortsätt
ningen att ge åtskilliga bidrag till dessa belägg. SU:s kommentar hän
visar utan motivering genomgående till ett annat inhemskt arbete, utan 
illustrationer men av betydligt större omfång, W. A. Wennerdahls Lexi- 
con mythico-historicum (1748) ; jag tror mig kunna bevisa, att Bellman 
såsom naturligt är var hemmastadd också i detta arbete — lektyrerna 
utesluter ju inte varandra. Det fanns f. ö. på svenska en tredje framställ
ning i mytologi, B. Wetterstens anonymt utgivna Hela mythologien, uti 
en guda-ballet förestäld (1761), vars rätt burleska ton inte bör ha miss
hagat poeten. Sakligt sett är dock denna lilla skrift långt underlägsen de 
båda andra, och jag har heller inte funnit några tecken till att Bellman 
insupit mytologisk visdom i Wetterstens guda-ballet.

3. Bacchus och Bacchus-firandet i Bellmans diktning.

Ingen mytologisk figur möter oss oftare i Bellmans diktning än vin
guden, och detta gäller helt naturligt i synnerhet »kapitlen» i Bacchi 
egen orden. Men ojämförligt oftast figurerar hans namn endast som ett 
led i omskrivningar såsom Bacchi safter, Bacchi bröder (hjältar, soldater, 
män, etc.), bära Bacchi lagrar, binda Bacchi kransar, osv., osv.

Sett i samband med alla dessa Bacchus-metaforer skulle väl uttrycket 
Bacchi Tempel inte behöva betyda annat än en plats, där man super, 
t. ex. en krog. Att Bellmans fantasi verkligen har gått i den riktningen, 
har man belägg för i Fredmans sång nr 24 med överskriften Krogen:

Bortt vid en grind uti en skog 
Ett litet gammalt Tempel stog,

Ett Tempel ntan torn gunås!

Och Psalmen var Hurra,
Och Choret, Bås.

En syndare där i sin nöd 
Ej nånsin bad om dagligt bröd, 
Ej eller om sin sälla död;
I skjortan stod Prästen,
På tröskeln låg Gästen,

Så rosenröd. (2: 56.)

1 Se dock om Joachim von Sandrart, Iconologia deorum (1680), nedan s. 82, 40. 
" Se ovan s. 3 not 8.
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Denna dikt, som enligt kommentaren är »från något av åren 1767-70», 
kallas i en av handskrifterna Bacchi Tempel.* 3

När Bellman i sin ordensdiktning använder uttrycket Bacchi Tempel, 
är termen emellertid betydligt mera associationsrik än så. Utan tvivel är 
den sålunda också en vanvördig parodi på de hemliga sällskapens flitiga 
bruk av ordet tempel i ordensterminologien. Svensk Uppslagsbok avslöjar, 
att tempel bl. a. hos frimurarna betecknar sällskapets högtidssal.4 Även 
uttryck som »Templets yttra gård» och »Templets inra gård» etc. pekar i 
samma riktning.5 Ordensterminologien i sin tur har ofta sitt ursprung i 
bibeln — frimurarnas intresse för Salomos tempel är ju icke helt obekant 
utanför orden; i exempelvis Hesekiel kap. 4(M:2 finner man en vidlyftig 
tempelbeskrivning, där uttrycken templets »yttra gård» och »inra gård» 
ideligen kommer igen. Från Bacchi Tempel går associationerna på detta 
sätt också till bibeln.

Emellertid uppträder Templets gud i Bellmans diktning inte bara i 
nyssnämnda språkliga omskrivningar eller som en innehållslös mytologisk 
kliché, utan stundom har skalden även i ordensdiktningen givit Bacchus 
liv och blod genom att föra in honom förmänskligad mitt ibland sina 
trogna. Utanför ordenspoesien har detta skett i en hel grupp av dikter. 
När Sondén på 1830-talet gav ut Bellmans Valda skrifter, sammanfattade 
han under namnet Fredmans testamente ett urval av otryckta visor, som 
han ansåg vara av Bellman och stå Fredmansdiktningen nära. En mycket 
stor del av denna samling består av smådikter, där Bacchus uppträder i 
olika mänskliga situationer, t. ex. Bacchi resor, Bacchus leker med sina 
barn, Bacchus på visit, Bacchus på bal, osv. En särskilt vanlig typ visar 
oss Bacchus som utövare av olika yrken: Bacchus sjöman, Bacchus domare, 
general, läkare, tunnbindare, skoflickare, etc., etc. Själva rubrikerna har 
väl Sondén satt själv, men den senare rubriktypen erinrar så starkt om 
namnen på commedia dell’artes Arlequin-farser, vilka även i Sverige var 
mycket populära under 1700-talet, att sammanställningen verkar ha hävd 
från Bellmans egen tid. Tyvärr är det en i stort sett ouppklarad fråga, 
i vad mån alla dessa dikter verkligen är författade av Bellman, även om 
Afzelius givit värdefulla upplysningar i bibliografien till det utmärkta 
Bellmanskapitel han skrivit i Ny illustrerad svensk litteraturhistoria; 
endast en och annan av dessa dikter har hittills influtit i SU. Det konst
närliga värdet av Bacchus-genrens dikter i Fredmans testamente är oftast 
så lågt, att man helst vill gissa på Bellman-imitatörer (t. ex. Tilas) som 
upphovsmän till de flesta av dem. Att Bellman själv under en lång period 
diktat genremässigt sett likartade ting, ser man emellertid av skaldens 
egen utgåva Fredmans sånger, där det ingår dels en hel liten diktcykel 
av denna typ, Handlingar rörande Bacchi concurs (nr 47-54, enligt kom
mentaren från 1783-84), dels ett par enstaka dikter som Bacchi bröllop 
och Bacchi begravning (nr 22 och 23, från 1767).6

Fiktionen Bacchi Tempel bör ses även mot bakgrunden av denna tyd
ligen utomordentligt populära genre. Också i den tidigare ordensdiktningen 
har nämligen denna helt oantika Bacchus-gestalt trängt in. Inte sällan

3 SU 2, komm. s. 113; dateringen ibid. s. 240.
* Svensk uppslagsbok, 2:a uppl., »Tempel».
3 T. ex. SU 5, s. 3, 42, 59, 129.
0 SU 2, komm. s. 240.
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deltar han personligen i Templets glädjeämnen och sorger: Hjälper till 
med att måla de nya riddarnas vapensköldar (2: 1), leder själv processio
nen (4: 78), infinner sig till gamle Schmidtens begravning:

Åt läktarn : 11:
Min granne titta opp; : 11:
Där ser du Bacchus sitter tyster,
Uti vår andakt en Broder, en Syster. (2: 61.)

Och naturligtvis deltar han träget i ordens strupövningar; i en vaggsång 
sjunger man »wår lille Far» till ro:

Tyst Bröder, Bacchus har somnat,
Det må ha få.
Hans kropp af Winet har domnat,
Lät waggan gå:
Så sofwe lull, så wyssie lull,
Så sofwe lull, lulla, lulla,
Tils glasen åter bli fulla! (3: 20.)

Med antikens Bacchus har en dylik gestalt inte mycket gemensamt — utom 
törsten.7

Det intressanta är emellertid, att Bellman redan tidigt men sporadiskt 
lagt sig vinn om att ge ordensguden en antik inramning, såsom i denna 
endast lätt parodiska invokation ur parentationen över Lundholm (1769):

Du som här inne rår, där vin och klarhet fins,
Du som i Gudars blod en Konglig födsel mins,
Du som ditt altar ser i minsta vinklar dukas,
Lät mig af glömskans flod nu helt och hållen slukas!
Du som förfölgd af list i moderlifvet låg 
Och i Semeles buk din Guda-tunna såg,
Du som blef verldens lust, när Jupiter med styrka 
Uti sit egit lår din höga härkomst yrka,
Dig Bacchus! menar jag, din dyrkan mig förtär —. (4: 51 f.)

Som son till Zeus och kungadottern Semele var Bacchus både av »Gudars 
blod» och av »Konglig födsel»; han blev »förfölgd af list i moderlifvet», 
då den svartsjuka Hera narrade den havande Semele att avtvinga sin 
älskare löftet att framträda för henne i gudomligt majestät, vilket hon 
som människa inte kunde levande uthärda; men Zeus-Jupiter sydde in 
Semeles foster »uti sit egit lår», och därur föddes Bacchus i sinom tid 
för andra gången. Invokationen bygger sålunda på autentiskt mytologiskt 
stoff, medan den till sin uppbyggnad otvivelaktigt är stiliserad efter an
tika mönster. Så t. ex. består en stor del av de s. k. orphiska hymnerna 
endast av en invokation i form av halvkvädna allusioner på myterna kring 
guden.8

I sitt starka intresse för målarkonstens attributteknik har Bellman flera 
gånger roat sig med att i ord måla Bacchus’ porträtt — ut pictura poesis! 
Bacchi orden brukar vid sin »högtid-orgia»9 spika upp en målad bild av

7 Jfr dock nedan s. 50 f. i en orphisk hymn nymferna »lulling to sleep» gudabarnet 
Dionysos Liknites.

8 Se t. ex. ibid.
0 Benämningen återfinnes SU 4, s. 78.



8 Lennart Breitholtz

guden på templets port, såsom berättas i första raderna av Parentation 
öfver peruque-makaren Bourssell (1769):

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. (4: 21.)

Alltsedan antiken avbildades Bacchus ofta med tigrar i sitt sällskap. Ett 
annat, mera burleskt attribut var tunnan, och i den målning av Bacchus, 
som spikas upp på porten i ordensdikten Bacchi fest (1771), framhäver 
både tunnan och ett väldigt O (enligt Bellmans egen upplysning beteck
nande Orgia1) den avbildade gudens identitet (4: 181-185). Även parenta- 
tionen över Lundholm ger en antydan om Bellmans passion för attribut
tekniken. Ordensparentator Jensen gripes av inspirationens gudomliga 
yra:

Jag vill, jag vill, jag vill med röda drufvors blod 
Afmåla en triton uti en brännvins-flod.
Jag vill med pan therdjur en Bacchi vagn bespänna 
Och fauner sim omkring med nakna halsar ränna;
Där skall i Gudens famn helt ung min hjelte stå,
Med eldröd bass-viol och gyldne stråka på. (4: 55 f.)

Myterna om Bacchus’ födelse har Bellman kunnat studera hos både 
Acharius och Wennerdahl — och i vilket utländskt arbete som helst, men 
några andra detaljer i samma diktverk (parentationen över Lundholm), 
endast någon sida senare, måste av verbala skäl återgå på Wennerdahls 
Bacchus-artikel.

Den ena (och minst utslagsgivande) passagen är just Jensens nyss ci
terade beskrivning av Bacchus på sin vagn. Acharius visar en bild av 
Bacchus sittande på en vagn dragen av lejon, men i den åtföljande texten 
heter det: »Han åkte på en wagn, hwilken Tigrar och Lejon, Lodiur och 
Panther-diur drogo. Thenne Konungen omgafs med en hop af Satyrer». 
Wennerdahls Lexicon, som saknar illustrationer: »Hans Wagn mentes 
blifwa dragen af Lejon, Tigrar eller Panther diur; och at Satyrer, Fauni, 
och dylike spöken löpa omkring.»1 2 — Bellmans fauner ränna omkring.

Det andra och bättre belägget kommer från samma parentation en sida 
tidigare (4: 54). De trogna Bacchus-dyrkare, som samlats kring Lund- 
holms bår, apostroferas av Ordens-cantzlern så:

I heliga qvinnor, hvaren som här står,
Med krantsar på hufvud och utslagna hår!
I Fauner, Satyrer ( . . . )

Wennerdahl berättar om Bacchus-firandet, att »när Högtiden ingick, 
samlade sig tilhopa Männer och Qwinnor, nästan nakne, med kransar på

1 Denna symbol har jag inte funnit i den mytologiska litteraturen, som annars 
mycket fullständigt brukar redogöra för attribut och allegorier. Det kan därför tänkas, 
att man skulle komma ännu en av Bellmans kunskapskällor på spåren, om man lycka
des belägga O som symbol för orgia. Bellman brukade inte hitta på sådana detaljer 
själv.

2 L. Acharius, Mythologie, eller kort beskrifning om the hedniska af gudar, ( l : a  uppl. 
1743), 1768, s. 72 f. — W. A. Wennerdahl, Lexicon mythico-historicum, 1748, s. 104, 
»Bacchus».
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hafwuden, och med utslagna hår».s Håret omnämnes i så gott som varje 
utförlig framställning3 4 (däremot inte hos Acharius), men den verbala 
reminiscensen visar, att Wennerdahls Lexicon varit Bellmans närmaste 
källa. (Jfr också Bellmans »Fauner, Satyr er» och Wennerdahls »Satyrer, 
Fauni»!)

Även upplysningen att festdeltagarna uppträdde »nästan nakne» synes 
Bellman ha tagit vara på, t. ex. i Bacchi Tempel 1770, där »prestinnorne» 
sjunger i kör:

Låtom våra hår få flägta,
Våra bröst bli obetägta!
Låtom våra hår få flägta
Och dess låckar falla ner! (4: 114.)

Men det är i frisyren, som Bellman ser Bacchus-dyrkarnas särmärke, 
deras attribut:

Se Bacchi folk til åren 
Med de utslagna håren 
De sjunga i chor. (4: 191.)

I Bacchi Tempel 1779-83, där Bellman till den grad stärkt det grekiska 
inslaget, att brytningen mellan stockholmskt och antikt kan sägas vara 
parodiens grundprincip, har det hängande håret blivit en kliché, som 
återkommer ideligen, oftast i den stereotypa formen »med svart utslagit 
hår», ibland varierad som i Ullas kärnfulla beskrivning av en »Bacchi 
kusk»:

Se den der som grensle står på sån,
Et tiokt utslagit hår des skuldror tungt belastar,
Hvars lurf längst ned i sån sin svarta skugga kastar. (5: 87.)5

Liksom Parentatorn, vars hår »fladdrar gult och fräckt» (5: 35, 121 )5, 
bär kusken alltså en antik, ritualenlig frisyr. SU-kommentaren har helt 
»missat poängen», när den gör en liten utredning om de olika svenska 
socialgruppernas hårklädsel under 1700-talet och kommer fram till slut
satsen: »Utom bland bönderna, som i regel buro rundklippt hår, var det 
däremot ovanligt, att man lät håret hänga löst, vilket förklarar Ullas 
förvånade utrop vid åsynen av den vårdslösa kusken.»6

Att Ulla bär samma frisyr betraktar kommentaren däremot inkonse- 
kvent nog som »en allusion på den antika seden att bära håret utslaget 
såsom tecken på sorg.»7 Nu råder det visserligen ingen tvekan om att 
Ullas hårklädsel sammanhänger med hennes egenskap av Bacchus-dyrkare,

3 Wennerdahl, s. 103; kurs. här.
4 »On les voyoit ( . . . )  courir par les Montagnes, & invoquer leur Dieu, ayant les 

cheveux épars, & des flambeaux ou des Thyrses en main.» (Connoissance de la mytho- 
logie, nouv. éd. 1748, s. 98.) — Encyclopédie, 2, 1751, s. 5 f., framhåller också, att 
kvinnorna var »échevelées» och citerar som belägg Tacitus’ berättelse om hur Messalina 
och hennes kvinnor under sina utsvävningar roade sig med att uppträda som bacchan- 
ter, bl. a. »les cheveux épars», crine fluxo.

5 Vid citat ur Bacchi Tempel 1779-83 hänvisas om möjligt till båda versionerna, 
den citerade först. Om endast en sidohänvisning ges, betyder det alltså, att motsvarig
het saknas i den andra versionen.

e SU 5, komm. s. 163.
7 Ibid. s. 77.
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men möjligen menade Bellman, att dessas frisyr just var ett tecken på 
sorg. I varje fall låter skalden även den sörjande Orpheus uppträda i 
Olympen

Med tårar och behag och med utslagna hår. (5: 133.)

Sambandet sorg — utslaget hår har Bellman lärt känna eller påmints om i 
Acharius’ Mythologie. Där berättas på tal om den klassiska forntidens 
förnäma begravningar, att »inga woro tilstädes som ej hade (ibland 
Qwinnor) utslagne hår.»8

Bedan i den tidigare ordensdiktningen kallas Ulla och hennes kvinn
liga vänner »Bacchi prestinnor» ; detta är i de mytologiska handböckerna 
en vanlig synonym till bacchanter. Acharius använder inte prästinne- 
titeln om dessa kvinnor, men hos Wennerdahl läser man: »The Prester, 
som skulle anses för Bacchi, woro merendels Qwinnor, och kallades Bac- 
chae, Maenades» etc.9 Menadernas traditionella attribut i konst och lit
teratur var förutom det utslagna oordnade håret en fackla (eller en 
thyrsosstav) i handen, vilket sammanhängde med att Bacchus-festerna 
var nattliga högtider: »Ces filles ou femmes couroient de nuit, ( . . . ) ,  étant 
échevelées, & tenant des torches & des flambeaux allumés», berättar en 
fransk handbok.1 Egendomligt nog nämner varken Acharius eller Wenner
dahl facklorna ; här är alltså ett av de många fall, där vi måste räkna med 
andra kunskapskällor.

Först i Bacchi Tempel 1779-83 ger Bellman fackelattributet en fram
trädande plats, men vid den nattliga »högtid-orgia», som där firas, har 
det i gengäld framhävts desto starkare, samtidigt som beteckningen »pres- 
tinna» flyttats in i själva texten som ett parodiskt högtidligt tilltalsord. 
Ulla som menadföreståndarinna kommenderar sina flickor:

Prestinna! kom och gå!
Tag facklan i din hand! (5: 4, 61.)
Prestinnor, stigen opp! och höijen facklorna! (5: 9, 74.)

Och Ulla, som mot nattens slut kommer att föda ett barn, klagar: 
Inunder faklans os jag snart af vanmagt dör. (5: 57.)

Men facklorna hör inte bara bacchanterna till, hela diktverket lyses upp 
av dem. Movitz’ »mull» lyftes upp för folket i en fackelbelyst urna (5: 19, 
95), officianten »i släp och vida ärmar ( . . . )  siunger högt vid tusen fak
lors sprak» (5: 117), och

Alt skönt vid facklans brand i Hymens armar kysses. (5: 13, 83.)

Enligt en av de mytologiska handböckerna kommer ordet menad av ett 
grekiskt verb »qui signifie courir comme des enragés»* 1 2, och just det vilda

8 Acharius, s. 20 f.
9 Wennerdahl, s. 103. — Jfr t. ex. Encyclopédie, 2, 1751, s. 5; P. Brumoy, Le théâtre 

des Grecs, 5, 1763 ( l :a  uppl. 1730), s. 5; A. J. Pernety, Les fables égyptiennes et grec
ques, 2, 1758, s. 240; Connoissance de la mythologie, s. 98 f. ; Dupuy, Mythologie, ou 
l ’histoire des dieux, 1, 1731, s. 230 f.

1 Dupuy, s. 230. — »La plûpart des Orgies se célébroient la nuit; c ’est pourquoi 
on y portoit des torches allumées.» (Pernety, s. 249.) — Se även s. 9 not 4 ovan!

2 Dupuy, s. 231.
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rusandet brukade framhållas som karakteristiskt för bacchanterna: »Les 
Vierges ( . . . )  couroient en forcenées par bandes, comme saisies d’enthou
siasme, avec des femmes échevelées», läser man i en annan framställning.3 
Den viktigaste antika källan för kännedomen om menadernas uppträ
dande var på Bellmans tid liksom nu Euripides’ tragedi Bacchanterna, 
som redan på 1700-talet var allmänt bekant, tack vare att den — delvis 
översatt, delvis endast refererad — ingår i père Brumoys mycket spridda 
utgåva Théâtre des Grecs (del 5). (Detta verk utgjorde själva förutsätt
ningen för den allt starkare sceniska »retour à l’antique», som gjorde sig 
märkbar fr. o. m. 1750-talet.) Det heter där om menaderna: »Il semble 
qu’on les voye voler ça & là, les cheveux épars, & l’œil enflammé, dès 
qu’elles ont entendu la voix de leur chef». »C’est Bacchus qui les appelle 
sans être vû.»4

I Bellmans diktning uppträder Ulla Winblad i flera rätt olika uppen
barelser — ibland t. o. m. som en dam av värld ; i Bacchi Tempel har hon 
förvandlats till en — för att tala tidens språk — »ursinnig» menad. Läs 
t. ex. Ullas beskrivning av hur hon (alldeles som kvinnorna i Euripides’ 
tragedi) hade brukat störta till den dyrkades möte, så snart hon hörde 
kallelsen. Ilennes älskade heter inte Bacchus utan Movitz, men som jag 
längre fram skall påvisa, framträder Movitz i detta diktverk som en 
andra Bacchus, en gudomlighet som en tid iklätt sig skröplig människo
gestalt ; observera att lyran är ett grekiskt instrument, utanför detta dikt
verk knappast buret av Movitz! I dessa rader har Bellman fångat en 
förtätad stämning av orgiastisk frenesi:

På lyran knäpte han, som tecknet till vårt möte,
Jag kom! — jag sprang!! — jag flög!!! så snält som en Zephir 
Med svart5 utslagit hår och stubb af sillfverskir ;
I gräset när jag sprang de höga brösten gunga,
Brillanten på min fot i språnget brann och liunga,
Och på min hals ett hvarf af hvita perlor låg,
Som fånga ögats eld för’n det sin våda såg. (5: 6, 62 f.)

Det är inte bara den likartade yttre situationen (kvinnorna som besin
ningslös t rusar i väg för att åtlyda den kallande mannen-guden), som 
talar för att Bellman här haft Brumoys nyss citerade Euripides-översätt- 
ning i tankarna, utan man finner också verbala överensstämmelser: ut
slagit hår — les cheveux épars, jag flög — voler, ögats eld — l’œil en
flammé. En påfallande olikhet är dock, att Movitz knäpper på sin lyra för 
att kalla Ulla, medan den antike Bacchus ropar på kvinnorna, de vet inte 
varifrån. Men 1783 har Bellman lagt till en rad, som ännu närmare an
sluter skildringen till Euripides-Brumoy: »Tecknet till vårt möte» var

( . . . )  stundom blott et rop från någon okänd stråt. (5: 62.)

3 Pernety, s. 240.
4 Brumoy, 5, s. 8, 19.
5 I 1783 års version har Bellman ersatt svart med fräckt, vilket enligt komm. s. 140 

skulle betyda »djärvt, stolt», och det verkar, som om Bellman ofta skulle använda 
ordet på det viset; se t. ex. i ep. 74 (Om Bergströmskans porträtt): »Säg hvad den 
hvita kjoln för ädel fräckhet röjer?» (SU 1: 248). Ordet hade emellertid redan då 
gärna betydelsen av just den djärvhet, som yttrar sig i skamlöshet, oblyghet, oan
ständighet. I Sahlstedts Swensk ordbok, som utkom 1773, översättes fräck sålunda med 
»cum protervia impudens» och »et fräckt qwinfolk» med »mulier lasciva impudens».



12 Lennart Breitholtz

Fig. 1. Bacchus och hans närmaste. Ur Brumoy, Théâtre des Grecs, 10, 1787, som upp 
ger, att originalet är en antik gravyr i grönsvart jaspis med röda fläckar, förstorad.

Ett karakteristiskt drag i traditionerna om bacchanternas kringsvär
mande är, alltsedan Euripides, att dessa med förkärlek uppsöker otillgäng
liga berg, där de med sömngångarens säkerhet rusar i nattmörkret kring 
livsfarliga stup. En handboksförfattare vill tolka ordet orgie ur just 
detta bruk; orgie säges komma antingen av ett ord, som betyder »furie, 
rage», eller av ett annat som betyder »montagnes», »parce que ceux qui 
dévoient faire ces Sacrifices, ne les celebroient qu’en furie, dans des lieux 
escarpés & solitaires.»6

Även i den inramning, som Bellman givit Dionysos-firandet, utgör de 
höga bergen ett viktigt inslag, men intressant nog ej alls i versionen av * 5

0 Dupuy, s. 234. —  Jfr Connoissance de la mythologie, s. 98; K. Ph. Moritz, 
Götterlehre oder mythologische Dichtungen der Alten , 1791, s. 172 (»Die Priesterinnen 
des Bachus mit zerstreutem Haar, auf den Bergen umher schweifend», etc.) ; Brumoy,
5, s. 21 ff .
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1779 — de är att betrakta som senare pålagd lokalfärg. Nu är ju natur
skildringen i Bellmans diktning ofta av mera symbolisk-allegorisk än 
realistisk art, ackompanjerar människornas stämningar och upplevelser 
utan pedantisk hänsyn till sannolikheten. Naturmålningen i Bacchi Tempel 
måste uppfattas på samma sätt. Trots denna principiella reservation kan 
man, sett i samband med alla andra allusioner på det grekiska Bacchus- 
firandet, inte uppfatta det som en lekfull nyck, att diktens handling del
vis utspelas i ett fjäll-landskap. En stormnatts måne »dalrar än och skälf- 
ver» över denna värld, vars trollbundna invånare hetsas och plågas av 
mörk brunst:

Kring bergen rundt omkring de krönta hiordar vråla,
Med svantsarna i fläkt och ögonen så snåla;
En mörk och retad tiur, nr tufvan, ilskefull,
Bredvid den gula kon opkastar torf och mull;
På spetsen aldrahögst en sten-get står och måttar,
Tils i sit branta språng hon månens rundel blottar. (5: 57 f.)

Där, bland »bergens nakna fiäll» (5: 54), driver också Bellmans bacchan- 
ter omkring, anförda av Ulla som ropar:

Förenom våra språng högst opp på bergets topp (5: 63)

eller:
Prestinnor! hasten hit med sorglig anlets-färg:
Bestigen denna högd och dessa glada berg!
Fördubblen edra språng! (5: 56.)

Bör man läsa följande rader så, att menaderna i extasens grepp inte fruk
tar stupens faror, eller är dristigheten avsedd som en komisk motsägelse 
av »skräck och fasa»? (Jämför ovan sorglig-glada!) Jag läser dem på 
det senare sättet:

Prestinnor, stigen opp och tänden faklorna!
Vid deras klara bloss med dristig fot vi klifva
Från dessa branters högd, som skräck och fasa gifva. (5: 74.)

Som vanligt kastar oss Bellman oförmedlat mellan stämningarna, och 
bilden av Ulla klättrande i bergen blir plötsligt burlesk, när den konkreti
seras i hennes pustande bön om ett handtag:

Min lunga smärtar mig vid hvart mit minsta fiät,
Knapt Icarus mer högt sig i sin dierfhet ämna;
Räck mig din trogna hand at dessa branter lemna! (5: 64.)

Vi Ullas sentida adoratörer förlåter henne gärna, att hon här faller ur 
menad-rollen; det var nämligen ett elakt påhitt av Bellman att jaga upp 
henne bland de skyhöga klipporna i detta ömma tillstånd:

Knapt tippen uppå skon hon skönja kan för magen,
Den opsväld är och hög och liknar en pulpet,
Der Astrild haft sin post och lemnat sit signet. (5: 108.)

Bacchus-dyrkarnas vilda ropande framhäves naturligtvis i alla skild
ringar av vingudens firande. I sin genomgång av Euripides’ Bacchan-
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terna citerar père Brumoy flera skalders och översättares version av hur 
t. o. m. bergen och palatsen darrar i sina grundvalar vid menadernas »cris 
effroyables», t. ex. i Aiskhylos’ De sju mot Tebe (Daeiers översättning) :

Du Palais en fureur les combles ébranlés 
Tremblent en mugissant.7

På liknande sätt i Bacchi Tempel, där menigheten andäktigt lyssnar till
( . . . )  Offerprestens gråt, som diupa knäfall gör.
Hör på hans vreda rop, så Templets grundval skakar . . .  (5: 142.)

Den hysteriska och högljudda gråten brukade framställas som karak
teristisk för Bacchus-firarna och ansågs t. o. m. ha givit upphov till nam
net Bacchus: »Il y a bien de l’apparence d’abord, qu’on ne lui donna le 
nom de Bacchus, qu’à cause des pleurs & des hurlemens des Bacchantes: 
Hésichius le dit formellement.»8 En annan handbok förklarar, att man 
gav gudens följeslagare »les noms de Bacchants ou de Bacchantes, c’est-à- 
dire, de pleureurs & de pleureuses, parce que la fête commençoit par des 
regrets, par des lamentations», etc.9 Det är mot denna bakgrund påfal
lande vilken plats Bellman ger den parodiskt överdrivna sorgen — på 
rusets sätt i oförmedlad omväxling med den mest otyglade glädjeyra. 
Till sin sörjande medmenad Camilla Stina talar Ulla så:

( . . . )  Din gråt — din hesa stämma,
Förbjuder denna hand de bittra tårar dämma. (5: 5.)

Och när Camilla Stina påminner henne om den sköna synen av Movitz 
sjungande Bacchi mässa, utbrister Ulla:

Nog söng jag vid dit spel . . .  men med hvad ångst och hicka !
Mit hierta klämde til och pulsen flög och picka,
En gråt mig öfverföll . . .  et häftigt tårebad,
Hvars köld inom mit bröst å nyo gör mig glad. (5: 60 f.)

I och för sig är ju det myckna gråtandet i Bacchi Tempel ett helt natur
ligt inslag i sorgefesten över Movitz’ död, men å andra sidan ansluter sig 
även detta drag till travestien av de grekiska Dionysos-festerna.

Även i fråga om sättet för Movitz’ begravning har Bellman bemödat 
sig om den antika lokalfärgen. Skalden låter nämligen stockholmaren 
Movitz’ döda kropp i form av aska förvaras i en urna; kremering ägde 
som bekant rum i Sverige först drygt hundra år senare.

Nu vet vi ju, att i det gängse språkbruket de dödas aska, stoft, meta
foriskt behöll sin plats även sedan bruket av likbränning försvunnit 
(Jord som. . .  fädrens aska gömmer), samt att urnan har haft en analog 
funktion i konsten, kanske även i språket. Bellman använder f. ö. ut
trycket (din) aska om en ännu levande kropp (t. ex. 1:2, 256), men 
otvivelaktigt med hänsyftning på dennas förgänglighet. I ordensdiktning- 
ens parentationer före Bacchi Tempel 1779-83 figurerar flera gånger även 
urnan, men i regel tänkt som en vas för blommor på graven, t. ex. i rubri

7 Brumoy, 5, s. 24 f. not.
8 A. Banier, Explication historique clés fables, 3, 1742, s. 84.
0 N. A. Pluche, Histoire du ciel, 1, nouv. éd. 1748, s. 236. — Mera härom nedan 

s. 53 f., i samband med 1700-talets tolkningar av Dionysos-myterna.



Bellmans, Movitz’ och Bacchi Tempel 15

ken »En ljuflig och blomsterrik Urna, enfalleligen nedsatt på de Eliseiska 
Fälten, den ottonde dagen i Hömånaden, in Tnmnlo Glockico» (1770). 
Dikten slutar

Din urna skal af Kämpendal
Med vin och blomster fyllas. (4: 95 f.)

Bellmans försäkran i ett brev från »senast 1777», att en flaska »skall 
tjäna till urna på min graf» (9: 117), är väl närmast en skämtsam variant 
av urnan som gravprydnad. Men redan i ett Härholds-capitel 1771 tycks 
Bellman ha tänkt sig, att de döda brödernas kroppar förvarades i ask
urnor i templet. Trundman visar sin vän Jensen, var ordens basfiol är 
undanställd:

( . . . )  Se dit åt hvar han står,
Bakom den svarta dörn, innom det mörka skjulet,
Där du ser Tantalus kringhvälfva vattuhjulet,
Tätt vid den urnans brädd, så klar som sjelfva soln,
Där Lundholms aska göms, just där, där står violn. (4: 135.)

I Bacchi Tempel 1779-83 har Bellman definitivt fört över askan från 
det metaforisk-allegoriska till det reala planet, och urnan är inte längre 
en blomvas utan som under antiken ett förvaringskärl för askan efter en 
död. En urna med Movitz’ aska förs sjövägen till Templet (5: 72), och 
bärs i processionen omvirad med »helt hvita linnen» (5: 17) (jfr svep
ningar!), än tryckt mot Trundmans bröst (5: 119), än tronande på hans 
huvud:

I den urnan! just den här!
Trundman på sitt hufvud bär,
I den urnan samlad är

Movitz aska — gråten! (5: 9, 70.)

än upplyft till beskådande som ett relikskrin (5: 19 f., 95). En doft från 
urnan inspirerar Jensen:

Hvad rysning i min blod af detta stoff t i krukan!
Vid fettman af dess dunst mitt hår det fucktar sig,
Hvar knoka lucktar vin, hvart dofft befaller mig 
At hielten skildra af — !!! —, välan, jag penseln tager!
Apollo, sänck min hand, och gif min målning dager! (5: 43, 130.)

Hur naturligt det än må förefalla, att Movitz’ aska doftar vin, kan det 
dock vara Acharius’ nyssnämnda berättelse om antika begravningar, som 
givit Bellman idén till den detaljen. Där läser man nämligen: Efter lik
bränningen »samlades askan och benen i en Gyllende- eller Silfwer-kruka 
som bestänktes inuti med win.»1 (Jfr hos Bellman »stofft i krukan» samt 
»i den urnan samlad är Movitz aska»!) Till ceremonierna vid Glocks be
gravning 1770 hörde till yttermera visso att »hans aska bestänktes med 
Hoglands-mw och öl». (4: 92.)

Men den del av Bellmans publik, som inte var lika hemmastadd som 
skalden i Acharius’ Mythologie, fick av askan och urnan troligen snarare

1 Acharius, s. 20.
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associationer till ett då högaktuellt diskussionsämne. Under 1700-talet 
uppstod en allt starkare opposition mot de fruktansvärda hygieniska miss
förhållandena på de stora städernas kyrkogårdar och mot bruket att be
grava förnäma personer inne i kyrkorna, där stanken blev ohygglig.2 
Den yttersta konsekvensen av kritiken mot det rådande begravningsskic- 
ket var likbränning, men motståndet mot detta sedan antiken övergivha 
bruk var mycket starkt. Kremering diskuterades emellertid rätt allmänt, 
bl. a. i Paris-parlamentet på 1760-talet i samband med andra hygieniska 
begravningsreformer. Enstaka mycket omtalade fall av likbränning före
kom också.3

I vårt land hade redan Jesper Svedberg kritiserat gravskicket, men 
först på 1770- och 1780-talen hade oppositionen hunnit växa sig stark. 
Hos oss restes mig veterligt ännu inte offentliga krav på rätt till likbrän
ning, men att också den närbesläktade idén låg i luften tar man nog inte 
fel på. När Gustaf III med vältalig argumentering rekommenderade riks
dagen begravningsreformer (1786), smög han in reflexionen: »At bränna 
liken eller at balsamera dem, torde i början icke hafwa warit annat, än 
medel at förekomma deras skadeliga dunster.»4

Bellman, »den främste av det svenska 1700-talets kyrkogårdspoeter»5, 
var till den grad fascinerad av allt som stod i samband med döden, att 
det vore frestande att tolka hans långa serie av burleska begravnings- 
skildringar som utslag av inverterad dödsskräck. Under sådana omstän
digheter synes det mig tänkbart, att Movitz’ askurna inte bara bör be
traktas som ett av de många tecknen på att Bellman bemödat sig om 
antik lokalfärg i Bacchi Tempel, utan att den också innebär ett skämt 
med en även för skalden djupt allvarlig tanke, som just höll på att arbeta 
sig fram ute i världen.

Bland våra föreställningar om antikens religiösa riter intar ju djur- 
offret en stor plats, och det är därför naturligt, att Bellman försökte få 
med den detaljen i sin antiktravesti. Vanlig hederlig slakt erbjöd skal
dens fantasi en osökt utgångspunkt för skämtet. I Bacchi Tempel 1770 
kan man rätt tydligt iaktta sambandet.

Två av bröderna forslar där »Ordens-provianten» (dvs. vin och öl) i 
hästskjuts till det avsides i skogen liggande Templet. Strax innan de 
kommer fram, passerar de svinstian, i vars närhet slakt pågår:

Men månne jag kör rätt? mig tycks jag mig förvillar.
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 offerkniven fattar:
Till skyn med andackt sträckt, han darrar och gjör våld —.
Syns ingen hand med glas? (4: 102.)

2 C. Felirman, KyrTcogårdsromantiTc. Studier i engelsk och svensk 1700-talsdiktning, 
1954, passim.

3 O. övdén, Eldb eg äng elser öreisen, 1928, s. 13.
4 Utdrag utur ( . . . )  gublique handlingar, 13, 1803, s. 349 ff. — Talet behandlas av 

Felirman, s. 65 f.
5 Felirman, s. 135.
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Att just en skata tittat på och skrattar, medan man för kvällens fest 
slaktar en gris, det är (i motsats till vad läsaren förmodligen först tror) 
ingen händelse, utan skalden har satt sig ner och läst i sina mytologiska 
handböcker om offren till Bacchus. I Wennerdahls Lexicon har han då 
fått veta: »Bockar och Swin woro Bacchi wanliga offer, såsom skadeligaste 
diuren för winrankor, med sitt gnagande och rotande. Men eljest helga
des honom af lefwande, Draken och Skatan», osv.6 Acharius går inte in 
på vilka djur som offrades, men även hos honom figurerar skatan i sam
band med Bacchus: »Uti hans fäster woro åt Bacchus helgade ( . . . )  ibland 
diuren, Draken och skatan, för the druknas mångordighet.»7

I Bacchi Tempel 1779-83 hålls tanken på slakt helt i bakgrunden, och 
själva dödandet av offerdjuren har givits en sakral omramning. På off
ren anspelas ideligen — i 1779 års version anger redan första repliken 
denna ton. En prästinna påminner Ulla om den »stod» på tempelgården 
( =  bildstod, dvs. en Bacchus-staty ?),

Dit Templets hjordar drifs, de hvita lamm och stutar,
Där Ulla! — mins du där? hur’ gamla Movitz! a ch !-------
Mins! hur han buga sig när Offer-prästen drack,
Påminn dig! — mins du väl? hur* offret brann och fräste,
Hur* gnistrorna mot skyn i regnets hvirflar hväste.
Hur åskan knall på knall mot flodens bottnar slog? (5: 3, 60.)

Åskans medverkan vid lyckade offer var som bekant oundgänglig — på 
operan.

Detta offer berättades som ett minne. Men med stor förväntan ser alla 
fram mot den pågående festnattens offer:

Snart Presterna med bloss mot Altaret sig stöda
Och innom gallret snart skall offer-bloden flöda. (5: 28, 110.)

Djuroffret är tydligen en av höjdpunkterna i festen, det äger rum under 
högtidligt knäfall, och åskan uteblir lyckligtvis inte heller nu:

Prestinnan.
Elden flammar, åskan går,

Trundman.
Ren offerdjuret blodigt står,
Det slaget får
Til döds----------- gu tår!

Prestinnan.
Blodet röker ur dess sår. (5: 39.)

Hela detta avsnitt är struket i den 1783 tryckta versionen.

Carl Fehrman har i Kyrkogårdsromantik lärt och fängslande kommen
terat det påfallande starka inslaget av begravningsprocessioner i Bell- 
mans diktning. I Fredmansdikternas begravningsskildringar är gatupro- 
cessionen huvudsaken, konstaterar han, medan skalden i ordensdikternas 
begravningar för oss in i kyrkorummet, och i dessa senare säges Bellman

0 Wennerdahl, s. 103.
7 Acharius, s. 75.

2 — 56S21G Samlaren 1956
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Fig. 2. Bacchi fest. Ur J. von Sandrart, Iconologia deorum, 1680.

parodiera »ceremonielet vid Serafimerriddarnas och andra adliga ordens- 
riddares jordfästning».8

Det finnes emellertid vid sidan av Serafimerparodin ett helt annat 
inslag i dessa Bacchi ordens begravningsceremonier, nämligen utomhus- 
processioner som inte alls är arrangerade i Serafimerordens regi ntan 
efter mönster av de antika Bacchus-festerna. Av det minst sagt brokiga 
folkliv, som utspelades vid »ces Fêtes tumultueuses»9, gav de mytologiska 
handböckerna målande beskrivningar.

Till ritualen säges höra en noggrant ordnad festprocession, i vilken 
man bar vissa kultföremål. Enligt en författare bestod dessa bl. a. av en 
vinkruka, en vinranka, en korg med mystiskt (vissa författare antyder ett 
mycket oanständigt) innehåll; näst sist gick en grupp phallos-bärare och 
allra sist bacchanterna.1 Phallos-bärandet omtalas i så gott som alla hand
böcker* 1 2 och måste ha varit allmänt bekant bland de bildade på Bellmans 
tid. I Wennerdahls Lexicon berättas, att det i processionerna deltog »monge 
wagnar, fulle med thyrsis, som woro stenglar, omwridna med myrthen, 
och löf af winrankor; med kransar, wapn, tunnor, krukor, och allehanda 
käril». Vidare deltog flickor med korgar (»cistophores»), samt »phallo- 
phores» och »ityphallores», som sjöng otuktiga visor till Bacchus. Slutligen 
säges man i tåget ha sett »en trupp utklädda, som Fauner och Satyrer,

8 Fehrman, s. 142, 140.
0 Banier, s. 83.
1 Pernety, s. 241; se aven s. 244, 247.
2 Se t. ex. utom Pernety och Wennerdahl även Chr. T. Damm, Einleitung in die 

Götter-Lehre und Fabel-Geschichte, 1769, s. 69; Banier, s. 84; Encyclopédie, 12, 1765, 
s. 485 f.
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hwilka antingen woro, eller stellte sig, som druckna; och thessa fölgde 
andre, som redo på åsnor.»3

Går man med denna skildring i minnet till Ceremonielle vid parentatio- 
nen ( . . . )  öfver ( . . . )  Lundholm, daterat 1769, så finner man, att hela 
detta diktverk kretsar kring en procession och emottagandet av denna i 
Templet. (Se t. ex. personförteckningen 4: 34 f., som är mycket belysande 
för diktens uppbyggnad.) I »Sjelfva Processionen» kommer Jensen åkande 
efter åsnor (4: 35, 55) ; dessa skenar förstås, och

Båd stänglar, myrten, löf och rosor, skålar, stop,
Och vin och offermjöl — i putten alt ihop! (4: 50; kurs. här.)

Som de verbala reminiscenserna utan minsta tvekan visar, har Wenner- 
dahls Lexicon tjänstgjort som regibok för detta nordiska Bacchus-tåg. Till 
Jensens åsnor har Bellman fått idén i samma passage — ja, »skålar, stop» 
lär väl inte vara annat än en omskrivning av Lexiconets »krukor, och alle
handa käril»!

I den procession, som fyller en stor del av Bacchi Tempel 1779-83, slip
per bröderna åsnor, åtminstone fyrfota, men den antika förebilden är i 
andra detaljer fullt märkbar. De »monge wagnar, fulle med ( . . . )  tun
nor, krukor» har sin exakta motsvarighet i Bellmans dikt, där beskriv
ningen av stojet kring tunnornas avlastning fyller flera sidor. (5: 18 ff., 
92 ff.). Och enligt regibokens föreskrift är vagnarna prydda med blommor 
och grönt:

En mängd af lass och klöf som tåga om hvaran,
Till offer-porten in med blomsterkrönta spann. (5: 22, 98.)

Över huvud taget är detta diktverk inte en parodi på interna ordens- 
ceremonier utan tvärtom ett försök att parodiskt måla en väldig folkfest 
utomhus, där

( . . . )  Qvinnor, Barn och Män i gräset tumla om. (5: 129.)

Folkmassorna anländer både till sjöss och till lands. Prästinnorna kliver 
ner från sina bergstoppar för att delta i festen:

Bland Bacchi hieltars skrål bortblandom oss en stund. (5: 75.)

Nymferna beskriver upphetsat synen för varandra. Det ena fartyget 
efter det andra landar vid stranden:

Ja! från hvar enda mast hörs idliga hurra!
I hvart ett enda tåg som myror tätt de kräla. (5: 13, 83.)

Och över »bron» tågar en talrik procession, föregången av en musikkår 
och ett kompani raglande soldater, kommenderade på festlig tysk rot- 
välska av korpral Mollberg (5: 10 ff., 76 ff.) ; till det groteska militär
spexet har Bellman kanske fått uppslaget av Wennerdahls berättelse om 
Bacchi soldaters muntra liv. Efter soldaterna kommer folkmassorna åkande 
och gående:

Men Gudar, hvad tumult? — hvad bårar, skräp och vagnar?
Si hur’ de luta sig ur sina korgar ut,
Bland strömmar utaf folck som ökas hvar minut. (5: 13, 82.)

3 Wennerdahl, s. 103.
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Nere vid stranden, »der druvorna de prässa» (5: 84), har krögarna slagit 
upp sina stånd. Vinpressningen erinrar oss åter om att en sydländsk vin
fest är förebilden för denna Bacchi högtid-orgia4, men också att Bacchus 
ansågs vara vinpressens uppfinnare5; Bacchi (vin-)press nämner Bellman 
emellanåt (t. ex. 2: 142, 3: 135, 5: 34, 117).

Den alltid allvarliga Ludvig Stavenow6 har berättat, hur Gustaf III 
1781 själv åkte ner för att lugna smålänningarna, som brännvinspolitiken 
gjort upproriska, och hur kungen »lyckades genom mildhet och stränghet 
i förening stilla jäsningen». Frågan är om Gustaf skulle ha lyckats lika 
bra i trakten av Bacchi Tempel, där också »alt i en gjäsning står» vid den 
tiden:

Knapt Bacchi skyltar syns för hufvnden af folck,

Förvillad blir min syn, hvarthän jag ser och går,
I luff t, — på haf och land alt i en gjäsning står.
Prestinnor ! Acktom oss ! ! ! — Kom dragom oss tillbaka,
De yra hingstar slå, de fylda vagnar braka,
Och Bacchi kuskar stolt på sina tunnor syns,
Som glada förebåd at snart vår fäst begyns ;
Lätt oss då följas åt — eij skill jas från hvarandra. (5: 14, 84.)

Vi har i det föregående funnit, att Bellman med stor detaljrikedom 
efterbildat de antika Bacchus-festerna och dessas processioner, vidare att 
Ulla Winblad och de övriga »prestinnorna» tecknats med menaderna som 
förebild. Det antagandet ligger då nära till hands, att de manliga med
lemmarna av Bacchi orden skulle bilda en i detalj markerad motsvarig
het till Bacchus’ ständiga följeslagare, satyrerna, eller rättare sagt till 
dem som klädde ut sig till satyrer vid Bacchi högtid och uppträdde där
efter.7 Dessa bröder behövde sannerligen inte »stella sig» druckna liksom 
en del av de till satyrer utklädda i de antika Bacchus-processionerna, 
och inte heller fattades det något i Jensens, Trundmans och de andra 
gubbarnas intresse för menader och nymfer. Men parallellen går att be
lägga närmare än så.

För den händelse Bellman inte visste det förut, kunde han i Wenner- 
dahls Lexicon under uppslagsorden Satyrus och Faunus lära sig, att sa
tyrerna (och de med dem ofta identifierade faunerna) »hoppat och dan
sat» sig fram, oftast höll de till i skogarna. De som klädde ut sig till 
satyrer, brukade »löpa omkring, så wäl i städer, som på Landet. Troligit 
är, ( . . . ) ,  at thesse förmente Fauni eller Satyres sökte up wackra Her- 
dinnor uti Skogarna, när tilfälle war; tå somliga wiste sig benägna, at 
föröka Slechtet; men andra lupo undan hem».8 Vissa handböcker trycker 
hårt på inslaget av låtslek i Bacchus-festerna: »Tout y dégénéra de la

4 Jfr nedan s. 53 f.
5 Detta omnämner varken Acharius eller Wennerdahl, däremot t. ex. B. Wettersten, 

Kela mythologien, u ti en guda-hallet förestäld, 1761, s. 13 not: »Win-prässningen war 
lians största påfund.» — B. de Montfaucon, L ’antiquité expliquée et représentée en 
figures, 1: 2, 1719, s. 233: Bacchus »trouva aussi Part d ’en exprimer la liqueur avec 
des pressoirs dont il découvrit le premier l ’usage».

0 L. Stavenow, Sveriges historia till våra dagar, 10, 1925, s. 80.
7 Se ovan s. 18 f. — Vilh. Andersen, Bacchustoget i Norden, 1904, s. 126 ff., har på 

ett mera abstrakt plan skildrat epistlarnas »gubbar» som satyrer.
8 Wennerdahl, s. 518, 254.
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sorte en mascarades, en courses insensées, en hurlemens, & en fureur: 
c’étoit à qui feroit le plus de folies. ( . . . )  Les assistans déguisés & masqués 
de la sorte, portoient des noms conformes à l’action qu’ils faisoient. On 
les nommoit satyres, mot qui signifie des hommes déguisés, ou faunes, 
c’est-à-dire des masques.»9

Redan i de tidiga ordensdikterna stöter vi på en figur, som Bellman 
förefaller ha enkom uppfunnit som en personifikation av satyrernas omått
liga lust att »hoppa och dansa» och »löpa omkring»: ordensparentatorn, 
»f. d. constituerade Dansmästaren i Choret», Janke Jensen. I ett Riddar- 
capitel, daterat till den 4 dec. 1769, är hans karaktär i Bellmans diktning 
redan formad:

Si huru Jensen hoppar i fläng —
Si tåcken sväng! : 11:

Si nu, hur’ han hoppar med plit och gehäng,
Si huru Jensen han hoppar i fläng
Öfver båd* bänckar och stolar och säng! (4: 69.)

Det jensenska hoppandet fortsätter rätt enformigt flera sidor och kommer 
igen i den ena ordensdikten efter den andra. Men Jensen är »satyrernas» 
ledare, liksom Ulla menadernas, och hans uppgift är därför också att 
sporra de andra satyrerna att »löpa omkring». I Bacchi fest 1771 ser vi 
honom ömsom i spetsen för en lustig skara i skogen, ömsom sist som på
drivare med ordenspiskan i högsta hugg:

Jag dansar främst — fölg med ( . . . )

Hopp — öfver grindar, kärr, gärdsgårdar, bärg och diken!

Kamrater! tröttnen eij — flinckt, hurtigt lopp som renen, 
Fölg effter meij ( . . . )  (4: 166.)

Så har jag som en älg kring bärg och backar flängt,
Med Ordens-piskan smält och skalat på befängt.
Orchestern sprang förut och jag med piskan effter. (4: 168.)

En och annan springer på egen hand i skogen, t. ex. magister Gåse, 
spritt naken såsom det anstår en satyr:

Hållt, jag ser Gåsen! Si i gräset hvar han springer,
Så naken som en nåhl båd bak och frammanför! (4: 173.)

Och naturligtvis belönas dessa plikttrogna satyrer med att hitta en 
liten herdinna eller skall vi säga nymf i skogen, alldeles som Wennerdahl 
ville ha det. Ulla Winblad har sökt svalka under en ek (det framhäves 
flera gånger) och sover som bäst den oskyldigas sömn, då satyrkopplet 
dyker upp och genast vill börja leka på allvar med henne. Ty just under 
ekar hade de sin lekplats: »The dantzade under stora och greniga Ekar. 
Och woro the aldra okyskaste.», berättar Acharius med en rysning.* 1 Ulla 
hörde emellertid ingalunda till de herdinnor, som »wiste sig benägna, at 
föröka Siechtet» utan ropade dygdigt:

0 Pluche, s. 234 f.
1 Acharius, s. 132.
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Lätt mina kjortlar vara!

Hvi väckte du mig? — men — hvad står du där och pekar?
Får jag eij ledig bli från all din list och svek 
Och njuta sömnens ro i skuggan af min ek?
Yar stilla, säger jag — skäms Jensen! — nå var stilla! (4: 168 ff.)

Men satyr Jensen visste utmärkt väl att hävda sin kårs dåliga rykte.
Det är sett mot bakgrunden av detta Jensens mörka satyrförflutna, 

som vi förstår hans uppträdande i Bellmans sista Bacchi Tempel — hans 
»snabba språng och skutt» (5: 129):

Hör! hur’ han rasar fram! ( . . . )

Som tigern är han snabb, vild som en leopard (5: 35).

Och nu förstår vi också, varför bröderna i processionen följer hans exem
pel, så gott de kan, t. ex. »den der Charmanta ( . . . )  I språnget Jensen lik» 
(5: 110).

Återspeglingen av den antika Bacchus-festen i Bellmans diktverk vore 
inte fullständig utan allusioner även på phallosprocessionen.2 Ett direkt 
övertagande av fruktbarhetssymbolen hade antagligen varit alltför djärvt, 
men i gengäld finner man i Bacchi Tempel 1779 (och endast där) en

Chor
af

Dem som bära bas-violen. (5: 31.)

Trots att körsången (Du Vinets Gud! vår dyrekan tag!) är överraskande 
anständig, är det metaforiska sambandet phallos-basfiol i denna situation 
alldeles uppenbart. I Bellmans diktning är nämligen just basfiolen en inte 
sällan återkommande sexualsymbol. Åtskilliga passager, där detta instru
ment figurerar, är dubbeltydiga, kan alltså läsas som endast berättelser om 
musikutövning men rymmer i själva verket samlagsallusioner. Ett typiskt 
exempel har man i inledningsraderna till sjunde episteln, »skrifven vid 
Ulla Winblads säng, sent om Aftonen»:

Fram med Bas-Fiolen, knäpp och skrufva,
— — — — Skjut skrufven in. (1: 15.)

Ett annat bekant exempel ger epistel 72, »Lemnad vid Caj sa Lisas säng, 
sent om afton», vars ursprungliga version är en ohöljd samlagsskildring. 
Just denna dikt visar ovanligt klart, hur det primära motivet har för- 
klätts i musikmetaforer. Baden »Sof, somna in vid min Musik» (1: 242) 
löd nämligen i en tidigare version »Lägg dig och såmna wid min Viol», 
och i en annan handskrift »Lägg Dig och känn på min fiol».3 Klarare än 
så behöver basfiolens metaforiska innebörd knappast ådagaläggas.

Att Chor af dem som bära bas-violen är en underförstådd parellell till 
de dionysiska phallos-processionernas körsång är sålunda alldeles ofrån

2 Se ovan s. 18.
3 SU 1, komm. s. c c x l i i i . — Detta täckord var f. ö. ingalunda Bellmans uppfin

ning. Se S. Björck, Stiernhielms viola da ganiba (i: Samlaren N. F. 35, 1954, s. 214 f.) .
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komligt. Också i Bacchi Tempel 1783 bäres fiolen i procession, men kören 
har strukits, kanske för att göra allusionen på phallos-bärandet mindre 
ostentativ. Tryckningen av dikten ställde krav, som Bellman i slutna lag 
inte behövde ta hänsyn till.

Antikens vinskördsfester utmärkte sig för en bokstavligen obeskrivlig 
erotisk tygellöshet, det var alla mytologiska handböcker ense om. »( . . . )  
il s’y mêla tant d’indécenses & d’infamies, que Lycurgue (fit) des loix 
pour en abolir les assemblées nocturnes», berättar en författare, och han 
tillägger bekymrat: »Il s’y passoit & s’y passe encore mille indécenses».4 
Encyclopédien karakteriserade Bacchus-festerna som »le triomphe du 
libertinage & de la dissolution», och det säges ha utspeglats »des choses 
si infâmes», att Roms senat förbjöd festerna vid de strängaste straff. 
Ordboken anför också Tacitus’ berättelse om hur Messalinas och hennes 
damers utsvävningar utövades i bacchantinnornas tecken.5 * I père Bru- 
moys redogörelse för Euripides’ Bacchant-tragedi refereras den olycklige 
Pentheus’ berättelse om kvinnornas skändliga förehavanden: »Il assure 
que sous le pieux prétexte d’honorer Bacchus, il a appris qu’elles se liv- 
roient à des excès de vin & de débauche qui l’ont fait frémir d’horreur.»0

Nu synes det framgå av Brumoys ofullständiga framställning, att det 
var livsfarligt för män att bli vittnen till kvinnornas förehavanden under 
deras nattliga kringsvärmande i bergen. Om Bellman har läst Bacchant- 
dramat i Théâtre des Grecs — och åtskilliga indicier tyder ju på det7 — 
kan han därför ha fått uppfattningen, att kvinnlig homosexualitet före
kom även vid det grekiska Bacchus-firandet. Men han må ha läst detta 
drama eller ej, Acharius’ Mythologie kände han i alla händelser utmärkt, 
och där läste han i Bacchus-artikeln: »Uti Bacchanalia, en ibland hans 
fäster hos the Romare, hwilken både qwinnor och män, förrättat i Febru
arii Månad, war ingen last, som ej begeks, hwilken fäst dock ther änteligen 
blef borttagen.» »Qwinnor sades förrätta Bachi fäst under allehanda las
ter».8

Det är högst sannolikt, att dessa notiser direkt eller indirekt går till
baka på Livius’ skildring av hur myndigheterna upptäckte den skräm
mande sedeslöshet, som präglade det hemliga Dionysos-firandet i Rom på 
180-talet f. Kr. och hur denna skandal ledde till hänsynslös upprensning 
och förbud — en skildring som vissa författare redan på 1700-talet ansåg 
överdriven. Dessa händelser upptar en god del av 39 :e boken, men som 
exempel kan citeras följande passus: »ex quo in promiscuo sacra sint et

4 Pernety, s. 241, 246.
5 Encyclopédie, 2, 1751, s. 5. — Jfr Grosses vollständiges Universal Lexicon aller 

Wissenschafften und Künste, 3, 1733, sp. 36: I Kom urartade Bacchanalia tili »eine 
schändliche Versammlung, in welcher die allerabscheulichste Hurerey, ( . . , )  vollbracht 
wurde.» »Ein nichtswürdiger Grieche» säges ha smittat italiska halvön med denna 
farsot.

0 Brumoy, 5, s. 11. — »Wie es eigentlich gewesen» ligger naturligtvis helt utanför 
denna diskussion: »Den orgiastischen Tänzerinnen des Gottes ist nichts so fremd wie 
die Hemmungslosigkeit erotischer Triebe», enligt en modern forskare. »In der berühm
ten Botenrede der Bacchen des Euripides wird die Sittsamkeit der schwärmenden 
Frauen, gegenüber böswilligen Verleumdungen ausdrücklich betont». (W. F. Otto, 
Dionysos. Mythos und Kultus (i: Frankfurter Studien zur Eeligion und Kultur der 
Antike, bd 4, 1933), 164 f.

7 Se ovan s. 11.
8 Acharius, s. 75, 77.
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permixti viri feminis, et noctis licentia accesserit, nihil ibi facinoris, nihil 
flagitii praetermissum. plnra virornm inter sese quam feminarum esse 
stupra. si qui minus patientes dedecoris sint et pigriores ad facinus, pro 
victimis immolari.»9 Med hänvisning bl. a. just till Livius men även till 
andra sedan länge kända källor skriver en ansedd modern religionshistori
ker om dessa fester på romersk botten: »Toutes les débauches, surtout 
contre nature (kurs. här), étaient de mise en ces orgies nocturnes.»10

Bellman, som utan minsta tvivel gjort förstudier — och inte bara 
mytologiska utan som vi sett också kulturhistoriska — för detta diktverk, 
måste ha bibringats den uppfattningen, att s. k. onaturliga inslag ingick 
i kvinnornas sexuella utsvävningar under Bacchus-natten, i varje fall i 
Bom. Detta är viktigt för förståelsen av en passage i början av Bacchi 
Tempel 1779.

Ulla Winblad och en annan »prestinna» befinner sig nattetid »på Temp
lets yttra gård», där de delger varandra sin bittra sorg över Movitz’ död. 
Platsen påminner dem alltför livligt om den döde, och Ulla lyder sin 
väninna, när denna uppmanar: »Prestinna! kom och gå! ( . . . )  Men skyn- 
dom längre fram .------------» Ulla skildrar under promenaden sin nuva
rande tillvaro i de dystraste färger, skild som hon är »från alt ömt begär»1; 
t. o. m. sömnen endast »förtviflan bär»:

Eij Kärlek mer förmår utur mitt kulna blod 
I sömnen gjuta ut sin söttma och sin flod.
»Prestinna! sätt dig ner! — eij minsta törne stinger,
»Hvar är din lena hand? — Hvar är ditt mjuka finger?
»0 Gudar, tag mitt lif! — jag dör! — hållt opp! — jag dör! —
»I sielfva Eliséen min siäl är innanför.
»Ach! aldraskönsta parck för drottning och trälinna,
»Än hårdare! — ach ach!!! än hårdare Prestinna —
»Mig Ödets lagar för till motgång, sorg och q val.
»Ach hvad en vän är rar i våra vänne-vahl!
Det fostret som jag bär till lif och lius så nära,
Blef under denna ek en pant af Movitz ähra;
Inlindad i min famn mot denna rad af trän 
Emot hvar enda stamm vij bögde våra knän; (5: 5).

Att dödsmetaforen här inte ens nödtorftigt skyler en sexuell extas står 
ju över all diskussion, men vem det är som förflyttat Ullas »siäl» till den 
erotiska Eliséen, »aldraskönsta parck»* 1 2 för både den högsta och den lägsta 
bland kvinnor, därom yttrar sig Bellman inte i klara ord. SU:s kom
mentar (s. 37) menar, att de med anföringstecken utmärkta raderna »få 
tänkas yttrade av Movitz och nu citerade av Ulla». Jag vill inte förneka, 
att även den läsarten är tänkbar, tvärtom är dubbeltydigheten en så van
lig teknik i den bellmanska poesien, att man kan förmoda denna tolkning 
också vara avsedd. Men den som läst tidens framställningar om de Bacchus-

0 Livius, Ab urbe conäita, liber 39, cap. 13: 10 f. Se även t. ex. cap. 8: 6 om hur 
det begicks skändligheter av alla slag, »corruptelae omnis generis».

10 A. J. Eestugière, Les mystères de Dionysos (i: Revue biblique, 44, 1935), s. 200.
1 Ulla har nyss gjort ett försök att bli av med denna olägenhet med hjälp av ett 

folkligt-magiskt botemedel; se nedan s. 74 f.
2 Betr. ordvalet jfr »Eliseiska parken» (SU 4: 200) samt »de Eliseiska parker» i 

Atis och Camilla, femte sången (Witterhetsarbeten 2, s. 106).
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firande kvinnornas laster kan under inga omständigheter visa från sig 
tanken, att passagen också är avsedd att kunna läsas som en sällsynt 
naken skildring av ett lesbiskt samlag.

Flickorna har nyss kallat varandra »Prestinna!», och de promenerar 
som fortsättningen visar bland tuvor och stammar. Den utan jämförelse 
närmast till hands liggande tolkningen av raden

»Prestinna! sätt dig ner! — eij minsta törne stinger,

blir då givetvis den, att raden uttalas av Ulla och riktas till den andra 
prästinnan. Att den skulle vara ett citat efter Movitz är i själva verket en 
så långsökt förklaring, att man kanske inte finner den förrän man vägrat 
godta sitt första intryck av passagen och läser om den, sökande en något 
anständigare tolkning. Men den senast citerade raden är ju den första 
bland dem som står inom anföringstecken, och är det inte Movitz som talar 
i den, finns det väl ingen möjlighet att tänka sig honom talande i fortsätt
ningen heller. Det döljer sig med andra ord två helt parallella tolknings
möjligheter under ytan.

Det är fullkomligt oantagligt, att en erotiker som Bellman inte redan 
vid avfattningen skulle ha insett hur passagen skulle komma att tydas. 
Oskuldsfull var nu en gång inte Bellman, även om mer än en forskare 
ansträngt sig att klistra fast änglavingar på hans rygg genom att tolka 
»allt till det bästa». Det är i själva verket en gammal beprövad teknik 
att nå tvetydiga effekter Bellman använder, när ett ur pornografisk syn
punkt så att säga lovande uttryck plötsligt visar sig stå i ett alldeles 
oskyldigt sammanhang (»Än hårdare» t. o. m. »qval»). I skrift sörjer 
den typografiska utstyrseln med streck och utropstecken för att effek
terna inte skall gå läsaren förbi, vid Bellmans muntliga föredragning 
fanns andra möjligheter.

Min tolkning av denna passage må man godta eller förkasta — även om 
den betyder en hel del för bedömningen av Bellmans djärvhet som erotisk 
diktare och kanske som sedeskildrare, så inverkar den dock inte på min 
diskussion av diktverket i dess helhet. Men ett par väntade invändningar 
skulle jag ändå vilja bemöta i förväg. Den ena skulle bygga på det argu
mentet, att Bellman aldrig annars skulle ha anspelat på homosexuella 
förbindelser; enligt min uppfattning faller denna invändning därpå, att 
Bellman endast i detta diktverk konsekvent försökt sig på att ge en 
travesterande målning av menadisk tygellöshet under en antik orgiastisk 
festnatt. Den diskuterade passagen i Bacchi Tempel bör sålunda inte läsas 
som stockholmsk sedeskildring utan som en klick antik lokalfärg åt den 
bacchanaliska »högtid-orgian».

Detta hindrar inte, att företeelsen var pinsamt aktuell i Bellmans egen 
hemstad och på skaldens egen tid. Axel von Fersen d. ä. har i sina His
toriska skrifter berättat om det erotiska sedeförfall, som utbredde sig i 
huvudstaden just under Gustaf III:s tid, och som man kunde vänta 
skyller författaren denna skrämmande snabba utveckling helt och hållet 
på kungen själv genom det dåliga exempel denne hade givit sitt folk. 
Gustafs allmänt kända homosexualitet påstås ha föreburits som ursäkt 
för allsköns sexuella förirringar, och framför allt säges polisen ha hind
rats från att röja upp i träsket av risken att kompromettera Gustaf. Ut



26 Lennart Breitholtz

givaren av Fersens skrifter, Klinckowström, säger sig (1870!) ej ha »fam
nat i offentligt tryck återgifva» originalets text, men läsare i kvällstid
ningarnas härdade tidevarv torde tåla chocken. Fersen berättar sålunda 
bl. a. (stavningen normaliserad) : »Il s’établit dans la ville des assemblées 
secrètes d’hommes et de garçons ; les hommes et les garçons allaient s’offrir 
dans les rues aux passants; les filles même (s) en grand nombre s’y prêtè
rent et s’offrirent aux plaisirs infâmes et dénaturés.»3 Låt vara att von 
Fersen är en erkänd svartmålare, gripen ur luften är skildringen natur
ligtvis inte. Den stockholmska prostitutionen var ingalunda så renhjärtad 
som Bellman brukar måla den ! Men jag upprepar min åsikt för att inte 
bli missförstådd på den punkten: den bellmanska passagen åsyftar antika 
förhållanden, och det är ovisst om Bellman över huvud taget själv har 
associerat till sin egen tid just där.

Ett annat motskäl, som jag väntar mig, gäller anföringstecknen, som 
enligt SU:s kommentar avser att beteckna raderna som citat. Nu är an
föringstecken mycket sällsynta i Bellmans diktning, men på ett ställe i 
Bacchi Tempel 1783 finner man verkligen sådana, och därtill just i en 
passage, som till tekniken erinrar om de snabba flämtande replikerna 
under Ullas erotiska extas. Parentatorn avbryter plötsligt sin episkt breda 
berättelse om Movitz’ bragder och utbrister:

Hvad trängsel och alarm?
Man näsa blöder..  aj . .  aj, aj min fot, min arm,
»Ge rum, .. jag stöter dej i buken bajonetten,
»Nej jag rår om den skon . . .  nej min är clarjonetten,
»Mit öga är det der.. det lög du, det är mi t . . .  (5: 140.) 
etc.

Anföringstecknen användes här inte för att utmärka citat. De anger i 
stället, att flera personers repliker går över i varandra utan att förfat
taren gör sig möda att genom replikrubriker göra klart vem som talar.

Denna parallell i samma diktverk visar, att Bellmans bruk av anförings
tecken mycket väl låter förena sig med den av mig anförda tolkningen av 
den erotiska passagen. Det är möjligt, att Bellman där liksom i slagsmåls- 
scenen har avstått från att ange vem av de båda agerande som säger vad ; 
kommatecknen kan man inte bygga på om man vill försöka reda ut den 
detaljen, det framgår ju av parallellen ovan. Under inga omständigheter 
kan anföringstecknen ha hindrat läsarna från att uppfatta väninnan som 
Ullas motpart i den erotiska leken. Men som sagt, Bellman har troligen 
velat hålla båda tolkningsmöjligheterna öppna.

Alldeles uteslutet är det f. ö. inte, att Bellman tänkt sig en fortsättning 
av leken med väninnan. Efter den erotiska extasen sjunker Ulla ett ögon
blick ner i sin förra dysterhet,

Må ögat slockna ut, må hiertat sönderbrista,

men åsynen av platsen för ett ömt möte med Movitz är tillräckligt för 
att hon successivt skall hetsa upp sig igen, och hon utbrister slutligen till 
väninnan :

3 F. A. von Fersen, Historiska, skrifter, utg. Klinckowström, 5, 1870, s. 200, jan. 
1784. — Orig. tillhör Staf sunds arkiv, dep. EA.
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Ach säg mig! orckar du min ömma käntzla lida?
Tillåt mig denna krantz ikring din hjässa vrida!
Tillåt ännu en suck din oskuld till förtret,
At du eij lifvets våhr och Fröi jas lustar vet! (5: 6.)

Dessa rader är inte lättydda, men Bacchi Tempel 1783 ger kanske en 
antydan om i vilken riktning Bellmans fantasi arbetat i den ovan cite
rade ursprungliga versionen. I Bacchi Tempel 1783 är hela det med an
föringstecken försedda stycket struket (ännu ett offer på den offentliga 
anständighetens altare?), och det enda som där eventuellt återstår av 
allusion på kvinnornas »allehanda laster» vid Bacchi fest är just den 
senast citerade passagen, ändrad på ett sätt, som knappast gör den 
oskyldigare:

Det linnet, just det här, då tvättadt, rent och helt,
Min Movitz köld bedrog, när annat alt slog felt.
Ack! säg mig, orkar du min yra känsla lida,
Tillåt mig i din famn med dig mig sammanvrida. (5: 63.)

I båda fallen avbry tes sammanvridningen av att folkmassorna höras sjunga 
långt ute på vattnet. Att Ulla i denna situation säger sig vänta gudinnan 
Fröjas »hämnd» (5: 6, 63) kan verka dunkelt, om man inte sätter det i 
samband med hennes snedsprång nyss, som måhända inte var i Fröjas 
smak. Lyckligtvis tröstar sig Ulla genast:

Af roddrarenas sång och deras muntra liud,
Märcks redan at Neptun blir oss en blidkad Gud.

Den myllrande och tygellösa folkfesten hålles i och vid Bacchus-templet, 
som givit diktverket dess namn. På denna ort är det helt naturligt guden 
själv som prisas: »Sjung Bacchi lå f!», »Låfsjungom vår Bacchus!», »Lef 
Bacchus vår Patron!» (5: 11, 78; 14, 85; 12, 79.) Att festen ges till gudens 
ära säges också uttryckligen:

Ty Bacchi fäst begyns just nu på denna stund. (5: 31, 114.)

(Bacchi fäst är här ingalunda liktydigt med endast supandet — att den 
verksamheten har »begynt» långt tidigare märks nogsamt på deltagarna.) 
Härefter följer i Bacchi Tempel 1779 Chor af dem som bära bas-violen, 
dvs. motsvarigheten till phallos-kören, börjande »Du Vinets Gud! vår 
dyrekan tag!» När kören slutat

( . . . )  öpnas Templets port, — men hvem är denna man?
Som kanske Cyperns Gud vid denna fäst förblindat,
Som naken öfveralt sin krantz kring medjan lindat,
Som mot sitt svulna bröst, med ögonen ihop,
Vår Movitz lyra spändt, — förstockad vid vårt rop. (5: 32, 114.)

Den andra raden lyder i Bacchi Tempel 1783:
Som redan solens glans till vinets fest förblindat.

Det är alltså otvivelaktigt vinets fest, Bacchus' fest, som firas denna 
natt. Men liksom den dionysiska gestalten i tempeldörren4 trycker Movitz’

4 Han svarar mot Wennerdahls berättelse (s. 103), att under högtiden samlades 
»Männer och Qwinnor, nästan nakne, med kransar på hufwuden». Prästinnorna tycks 
ha gått med blottade bröst, till dess Ulla kommenderar: »Betäcken Edra bröst — vår 
skönhet må vij dölja!» (SU 5: 28, 110.)
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lyra mot sitt bröst och liksom kören bär Movitz’ basfiol i procession som 
ett kultföremål, stundom lyft högt för allt folket (5: 71), så är det i hela 
dikten tydligen avsiktligt svårt att draga en klar gräns mellan guden och 
Movitz, menadernas älskade. »Bacchi fäst begyns» heter det, men uttryc
ket återkommer gång på gång5 * med gudens namn utbytt mot Movitz:

Men Movitz fäst0 begyns! — där nalckas Procession!!! (5: 26, 103.)

(De unga) ropa öfverliudt at Movitz fest begyns.
De ropa än en gång, med tummarna i öra:
Yar redo Bacchi folk, at vinets lofsång göra,
Med löf och oljoblad hans altar firas skal,
Yar redo Bacchi folk, at samlas i ert kall! (5: 91.)

Movitz’ fest firas alltså genom »vinets lofsång» och genom smyckandet 
av »hans» (vems?) altare med löv.

Också Parentators uppmaning
Siung all Olympens frögd och Movitz härlighet... (5: 134.) 

och Trundmans
Op, samloms mina Barn!!! med andakt bugen er!
För all den härlighet som Movitz aska ger. (5: 107.)

antyder, att den döde Movitz firas som ett gudomligt väsen, som en 
Bacchus, vilken en tid åter vistats på jorden men nu gått bort från sina 
trogna. Samma intryck ger Trundman, när han under sjöfärden »siunger 
Movitz namn». (5: 72.)

Nils Afzelius har i sin epokgörande undersökning av Bellmans attribut
teknik bl. a. visat, hur skalden brukade förnya de hävdvunna attributen 
genom att lätt ändra dem till form eller innehåll: Dödens lie rostar efter 
mejandet av en särskilt fuktig Bacchus-son, Neptun bär efter segern vid 
Högland »lagrar på gaffeln», osv. Till Bacchus’ attribut hörde ju tunnan 
och bägaren, och naturligtvis lekte Bellman även med dem. Så t. ex. i 
Bacchi begrafning, där den döde guden bäres i procession inte i en kista 
utan i en tunna:

En tunna Bacchus bar til slut. (2: 55.)

(Afzelius har råkat ta ut satsdelarna fel: »I Fredmans sång nr 23 bär 
han sin tunna som en regalie eller ett emblem i en ordensprocession.»7) 
Men vanligen sitter Bacchus på sin tunna:

5 Festen begyns strängt taget inte, förrän en ny Movitz födes. (Jfr nedan s. 48.) 
Ännu på näst sista sidan väntar man på att »dörren öpnas skal och Bacchi fest bere
das» (SU 5: 143); dörren i fråga går till det blomstersmyekade chor, där födelse- 
undret sker. Men säkerligen är detta ständiga begynnande också en avsiktlig komisk 
effekt.

0 SU 5: 81 grälar man om »Movitz högtid», s. 90 kommer Parentatorn springande 
»at ( . . . )  vår Movitz fest berätta».

7 Afzelius, M yt och bild, s. 27. — I födelsedagsuppvaktningen för Sergel 1787 upp
trädde en liten släkting till konstnären, utklädd till »liten Bacchus, åkande på en 
tunna». (SU 6: 72.)
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Bacchus satte sig på sitt fat,
Sträckte armarna, jäspa lat. (9: 12.)

Gärna uppträder han då blomsterkrönt, såsom Ulla ser honom i drömmen 
bland andra gudar, var och en med sitt attribut:

Med blommor lindad kring syns Bacchus på sitt fat.
(Bacchi fest 1771, 4: 161.)

Bellman slösade gärna i sin attributförtjusning, och i en hyllningsdikt 
på en kunglig namnsdag 178-8 styr han ut Bacchus med både bägaren, 
tunnan och blommorna:

( . . . )  med bägarn af agat,
Syns Bacchus blomster-krönt i skuggan af sitt fat. (7: 101.)

Vem känner inte efter dessa exempel igen Bacchus i Movitz’ skepnad, 
där han prövar Astrilds basfiol »opp i Olympens sal»:

Vår Movitz blomst er-krönt, kringhvärfd af bara glitter,
Sin stråke smyger fram pä tunnan där han sitter. (5: 43.)

För ett ögonblick har Movitz ställt ifrån sig ett av sina käraste attribut, 
bägaren, och gripit ett annat, basfiolen, men änglarna tävlar om att passa 
upp »med bischoph i en båhl» och »glödgat vin uti en ritad skål». Nog 
har Movitz fått med av Bacchus’ attribut!

I versionen av 1783 har Bellman av någon anledning ersatt tunnan som 
sittplats med gravurnan.8 Eftersom omarbetningarna i övrigt inte har 
gått ut över parallelliseringen av vår svenske Bacchus med grekernas, 
får man väl anta, att Bellman funnit urnan roligare i sammanhanget.

Movitz som Bacchus — skalden har tidigare haft en liknande idé, näm
ligen 1767 då han arbetade om en annan av de dikter, som handlade om 
Bacchus’ begravning (Vår Bacchus blef död), till Fredmans begrafning 
(Ur vägen och vik, Fredmans sång nr 26).9 Bellman har, som Olof By
ström uttrycker det, »själv markerat parallellen i själva anslaget till 
Fredmans begravning: ’. . .  hör på låten utaf trompeten för Bacchi lik.’ 
Som centralfigur i en stor bacchanalisk cykel kom Fredman att efterfölja 
den konventionellt ritualmässiga bacchusgestalten inom bellmansdikten».1

Med samma rätt som 1767 i fråga om Fredman kunde Bellman tyd
ligen tolv år senare ha kallat den döde Movitz’ stoft »Bacchi lik»; han 
gör det inte ordagrant, men ideligen i Bacchi Tempel understrykes paral
lellen Movitz-Bacchus. Kanske är det i detta sammanhang av intresse, 
vad Wennerdahl har att berätta: »Flere Bacchi hafwa warit, och upräk- 
nar Diodorus Siculus 3, men Cicero 5». Vidare säges Bacchus ha haft 
»otroligt monge» namn; »ho kan räkna op alla?» Även Acharius fram
häver, att Bacchus »hade många namn, hwilka fåfängt är at upräkna».* 1 2 
Varför då inte också namnet Movitz?

Liksom om Fredman i »Ur vägen och vik» kan det sägas om Movitz i
8 Se citat nedan s. 40.
0 SU 2: 58.
1 O. Byström, Kring Fredmans epistlar, deras tillkomst och utgivning, diss. 1945, 

s. 90 f. — Se även I. Simonsson, Fredmansdiktens verklighet (i: Bellmansstudier 2, 
1926), s. 51 f., samt Fehrman, s. 142.

2 Wennerdahl, s. 100, 104; Acharius, s. 73.
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Baechi Tempel, att han (för att tala med Tegnér) »flög dän gudomlig- 
gjord» ; Ulla Winblad däremot apoteoserades redan under sin livstid, 
nämligen i ep. 25, Biåsen nu alla. Det nu försvunna verket Fröjas Tem
pel skulle av allt att döma just ha skildrat Ulla som kärlekens gudinna. 
Fröjas Tempel tycks ha förelegat mer eller mindre tryckfärdigt 1784, 
och Bellman har åtminstone delvis skrivit det samtidigt med Bacchi Tem
pel. Nils Afzelius har nämligen i en innehållsrik uppsats lyckats göra 
troligt, att det Fragment, som Bellman någon gång vintern 1780 införde 
i den originella handskriftsrullen En stuf rim (3: 40), skrivits som inled
ning till den försvunna dikten.3 Trots att Fragment endast omfattar 23 
rader, kan det enligt min mening inte råda något tvivel om att antagan
det är riktigt; Afzelius själv går försiktigt inte längre än till formule
ringen »inte uteslutet».4 Det är emellertid inte bara så som Afzelius på
pekar, att Fragment inledes med en invokation — en sådan inledde ofta 
dikter av helt annat innehåll än episkt — utan invokationen föregås av 
en regelrätt »proposition»5 dvs. en passage i vilken den episke författaren 
i största korthet brukade ange det tema han ville behandla:

Min Skugga tolcka will den glada Gudens ähra, 
etc.

Detta tyder utan tvekan på att Fragment är menat som inledning till 
ett omfångsrikt, berättande diktverk. Och att detta »komiska epos» skulle 
behandla den försvunna diktens ämne, visas av att Fragment efter pro
position och invokation inledes med eii beskrivning av just Fröi jas tem
pel. Uttrycket har av Bellman i annat sammanhang använts om en 
kvinna6, men att det i Fragment åsyftar Spinnhuset, har Afzelius över
tygande visat.

Det intressanta för oss är nu, att Fragment låter Ulla Winblad födas 
på en liten krog, Blå Kanin7, inne på Fröjatemplets område. Hon födes 
i kärlekens tecken, en ny Frö ja, kring vars vagga »Kärleks Guden sielf 
med blöijan flög». I ep. 25, Biåsen nu alla, hade Bellman målat Ulla i 
praktfull barockmytologisk inramning som den triumferande, allhärskande 
Venus:

Venus vil befalla,
Där Neptun rår.

Simmen Tritoner,
Och sjungen milljoner 

Fröjas lof;
Svaren, Postil joner 

I Neptuns hof.
Se Venus i sin pragt,
Kring hänne hålla vakt

Änglar, Delphiner, Zephirer och Paphos hela magt. (1: 68.)

a N. Afzelius, Fröjas Tempel och Spinnhuset (i: Bellmansstudier, 11, 1952), s. 87 ff.
4 Ibid., s. 91.
5 Även kallad statement of subject, Themaangabe; se L. Breitholtz, Studier i fr i

hetstidens litteratur, 1956, s. 98.
0 I ep. 13, där Fredman uppmanar Jergen Puckel att bjuda upp Bredströms »kjä- 

resta» till dans och »lyfta gumman upp och ner; /F rö ja s Tempel skal du skaka; /  
Broder Bredström intet ser.» (SU 1: 32.) Denna metafor sammanhänger säkerligen 
med bibelns språkbruk, t. ex. »Weten I icke, att I ären Guds Tempel ( . . .) ? »  (1 Kor. 
3 :16 .)

7 Om namnet se nedan s. 76.
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»Du är vår Venus», sjunger Fredman; Fröjas Tempel skulle utan tvivel 
ha varit en variation av samma tema, fastän, såsom Fragment visar, hållet 
i parodisk stil. Ämnet har sysselsatt skaldens fantasi, medan han ännu 
utformade Movitz-kulten i Bacchi Tempel. Redan de båda diktverkens 
namnlikhet visar samhörigheten. En gemensam rad understryker den 
ännu tydligare. Ty liksom

I detta Backi skrubb ( . . . )
Wår Ulla Winblad föds at werldens högtid gjöra (3: 40) 

så finner vi i sinom tid »Fröjas Pilt» se dagens ljus i Bacchi Tempel,
En Movitz födas fram at verldens högtid gjöra. (5: 37.)

Ulla som Venus, Movitz som Bacchus, målade i stort format, det var 
alltså Bellmans stora konstnärsdröm under de år, som följde närmast 
efter Kellgrens nidhugg i Mina löjen.

Om nu Fröjas Tempel var Spinnhuset, hur har Bellman då tänkt sig 
byggnaden Bacchi Tempel? En av de gravyrer, med vilka bröderna Martin 
illustrerat Bacchi Tempel 1783, har till underskrift en rad ur dikten:

Var redo Bacchi folk, at vinets lofsång göra. (5: 91.)

Diktens omedelbara fortsättning talar om smyckandet av ett altare med 
»löf och oljoblad».8 Gravyren visar en bred, låg stentrappa av tempel- 
artad karaktär, ett stenaltare, träd av sydländskt utseende samt prästin- 
nor, mycket lätt klädda i slöjliknande dräkter. Konstnären har tydligen 
velat ge en parodisk grekisk touche åt scenen. En tempelliknande byggnad 
återfinner man också i bakgrunden av de flesta illustrationerna.9

Tempelfiktionen får också flera stöd i texten. Ullas nedkomst äger så
lunda rum i »Templets gyldne Chor» (5: 41, 129), Templet har pelare 
(5: 42) och spira (5: 90),

Et klart och kupigt hvalf dit folket fram sig trängt,
Förvarar Movitz stoft, med gyllne galler stängt (5: 142),

och när Jensen går upp till Templets »inre gårdar», passerar han
Förbi de ättefält och stiern-beprydda vårdar,
Där Bacchi hieltar göms vid ett fulländat lopp,
I bredd med Kunga-stofft. (5: 42, 129.)

(1783 har den sista raden prutats ner till »Bland Ciceroners stoft».) 
Gravplatsen är t. o. m. försedd med konstverk* 1 av marmor och alabaster, 
föreställande notoriskt törstiga bröder såsom Noach och Tantalus, samt 
de båda systrarna Ahala och Ahaliba (Ohola och Oholiba) som enligt 
profeten Hesekiels 23 :e kap. alltför mycket uppskattade gästande främ
lingars stora behag.

Det råder således ingen tvekan om att både illustrationerna och åtskil
liga ställen i texten ger oss den föreställningen, att vi verkligen befinner 
oss vid ett tempel, inte bara vid en vanlig stuga, som parodiskt givits ett

8 Se citat ovan s. 28. — Beträffande »oljobladens» symbolik se nedan s. 71 f.
0 SU 5: 53, 61, 67, 77, 81, 87.
1 SU 5: 102 f . ; ej fullt så detaljrikt genomfört s. 25.
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finare namn. Inte desto mindre tyder en längre passage i dikten på att 
byggnaden i själva verket hade varit Movitz’ bostad. Trundman visar 
sina vänner runt på de minnesrika platserna:

Kom jag vill visa Er! — Kom fölg mig eller huru?
Där sen I Movitz bänck, grönmålad och af furu,
Där står hans körsbärs-träd af daggens droppar hvitt,
Till skygd mot kägelbahn där han slog bom och qvitt,
Där stälde han sitt stop och trifdes öfvermåttan. (5: 24, 99 f.)

I senare versioner har Bellman byggt ut denna passage med en parodisk 
skildring av Movitz’ efterlämnade ägodelar, kringströdda i sanden och 
på bottnen av den förbiflytande bäcken: hans gamla mössa, en halv sko,

O Gudar! se hans väst — hans tröja, lapp på lapp,
Fins der en skilling? — Nej — nej blott en ergad knapp . . .  (5: 100)

och där, i bäcken, »bland skal och ägge-gulor (!) ligger hans »capitula
tion» (ungefär värvningskontrakt) och där hans »fullmagt möglig, grön, 
( . . . ) ,  kringlindad om en ost». Med samma rörelse beskådas allt detta 
som heliga reliker. Och hela denna scen lyses upp av »den dunkla lyktans 
sken» i »Öl-capellets torn» ; man befinner sig alltså på Templets gård.

Intrycket att Templet på något mystiskt sätt var identiskt med Movitz’ 
forna bostad (i trots av alla motstridande illustrationer och uttalanden i 
texten!) förstärkes av den nyss citerade upplysningen om hans kära körs
bärsträd, där han så gärna »stälde ( . . . )  sitt stop». I den äldsta bevarade 
versionens själva inledning påminner de båda prästinnorna varandra om 
sina dyrbara minnen, och där, »på Templets yttra gård», figurerar Mo
vitz vid samma träd, utrustad med en lyra och Dionysos’ eget attribut, 
bägaren:

Vid detta körsbärs-träd mins Movitz hur’ han stog!
Med lyran i sin hand och bägarn ner vid trädet. (5: 4.) I

I Fredmansdiktningen hörde inte lyran till Movitz’ instrument. Kommen
tarens antagande (5, komm. s. 35), att Bellman åsyftade en »s. k. bond- 
lira», vars konstruktion ägnas en lärd sida, är enligt min uppfattning 
av diktverket alldeles förfelat: Movitz’ lyra är nog så äkta grekisk den 
någonsin kunde vara! Förmodligen i känsla av att basfiolen dock var 
fader Movitz’ genuina attribut, har Bellman i Bacchi Tempel 1783 bytt 
ut den sista alexandrinen mot

Med bâgar’n i sin hand och basvioPn mot trädet (5: 60)

och det är med dessa dubbla attribut vi ser Bacchus-Movitz på Elias 
Martins gravyr. (5: 61.)

Movitz’ körsbärsträd, grönmålade bänk och kägelbana har visat sig ligga 
på själva tempelgården. Och bäcken, där Trundman återfann sin döde 
väns paltor, rinner förbi Templets och Movitz’ körsbärsträd (5: 4, 60). 
Naturligtvis kan vem som gitter tänka sig diverse rationella förklaringar 
till denna lokalidentitet, som t. ex. att Movitz lik en annan vaktmästare 
bodde i ordenslokalen (sköna tanke!). Men detta vore fåfängt och pedan
tiskt. De båda bäcchiska kultplatserna har än sammansmält i Bellmans 
fantasi, än hållits isär — på samma svävande sätt som guden Bacchus och 
Movitz själv.
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Lika oviss är Bacchi Tempels placering på världskartan. Visst är det 
i Gamla Stan och på Söder i Bellmans eget Stockholm, som alla dessa 
Bacchns-dyrkare hör hemma, och visst är det i regel nordisk fauna och 
flora som omger dem, men rätt vad det är tror vi oss förflyttade till 
sydliga och fantastiska nejder2, där tempelhjordarna vallas av »calipher» 
(5: 21), männen går klädda i hvit turban (5: 9),

Der pomerantsers klot längst ned til marken hänga (5: 73)

papegojan skrattar i mandelträden (5: 115) — och kråkorna är röda.3 
Sannolikheten har inte vunnit på denna svävning mellan nordiskt och 
exotiskt, men det var heller inte meningen. I trakten av Bacchi Tempel, 
i Rusets rike, gäller inte det kalla förnuftets lagar!

Innan vi går vidare, skulle jag vilja ta mina läsare med på en liten 
utflykt till ännu en av tempellundens kultplatser, nämligen Movitz’ 
»grotta». Tyvärr kommer vi inte att kunna dra några säkra slutsatser 
av våra iakttagelser på denna heliga ort, varför promenaden redan nu 
må karakteriseras som en aning lättsinnig. Alltnog: I Bacchi Tempel 
1779 berättar Trundman om en grotta, där Movitz brukade sitta och musi
cera med sina närmaste vänner:

Jag knapt den grottan ser — där du min Pythias,
Beundrad för din konst sielf stiffta din Parnass,
Där du! — ach tillåt mig att några tårar gjuta —
Där du så offta stämt din oboe och luta. (5: 23.)

Nu vallfärdar man under Trundmans ledning »till grottan ner i daln», 
förbi den grönmålade bänken, körsbärsträdet och kägelbanan:

Men skåden längre fram den gräsbevuxna grottan,
I denna grottan alt — alt ökar mina qval,
De röda snäckors prål, de hvita musselskahl;
Kring grottan Eol än i blad och blommor hviner,
Alt darrar vid hans röst, cyrener och jasminer. (5: 24.)

I den av skalden tryckta texten »den grottan mer ej syns»,
Der du så ofta satt och pimpla ur min kanna,

men snäckskalen och blomprakten kring den försvunna grottan är kvar. 
(5: 99 f.)

Som bekant tillhörde artificiellt byggda grottor 1700-talets trädgårds- 
och parkarkitektur, och slår man upp grotta i samtida ordböcker så är 
det just till den användningen av ordet man blir hänvisad. Sahlstedts 
Swensk ordbok (1773) ger sålunda som enda översättning »Crypta arte 
facta, in kortis», och Linds svensk-tyska lexikon från 1749 översätter »die 
Garten-Grube, Garten-Grufft, die Grotte». Att dylika trädgårdsgrottor 
kunde byggas av sten är välbekant; mindre känt torde det vara, att 
»grotta» också användes »om på ett 1. annat sätt grottliknande berså; äv. 
(i västra Sv.) om berså i allmänhet. ( . . . )  — jfr Syren-grotta.»4 1779

a Stålliane, s. 58, har påpekat vad han kallar »det österländska inslaget».
3 Om fauna och flora i tempellunden, se nedan s. 68 ff.
4 SAOB, »grotta», sp. G 972.

3 — 5 f i S 2 i 6  Samlaren 1956
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hade Bellman tänkt sig »grottan» gräsbevuxen och fortfarande men med 
en viss svårighet ännu synlig; i 1783 års version syns den inte längre. Den 
bör tydligen ha varit av mera förgänglig natur — av texten att döma 
helt enkelt en halvt igenvuxen syren- eller jasminberså. Snäckskal kan 
man fortfarande få se som kantdekoration i gamla trädgårdar.

Med tanke på hur vanliga bersåer måste ha varit i Movitz’ värld, kan 
det synas helt onödigt eller förfelat att påpeka antika paralleller. Men 
faktum är, att både stengrottor och artificiella lövgrottor spelade en 
betydande roll just i Dionysos-kulten, vilket sammanhängde med att gu
den hade uppfostrats av nymferna i en grotta. Vår tids forskning har 
bl. a. med hjälp av nya fynd i bild och skrift kunnat ytterligare utreda 
denna sida av Dionysos-kulten5, men beträffande just lövgrottorna finner 
man två av huvudbeläggen hos antika författare, som hörde till mytogra- 
fernas viktigaste källor ända sedan renässansen.

I Athenaios’ Deipnosophistai berättas sålunda, hur Marcus Antonius 
under ett besök i Aten lät uppföra »a scaffold in plain sight above the 
theatre, and roofed with green boughs, like the ’caves’ built for Bacchic 
revels; on this he hung tambourines, fawnskins, and other Dionysiac 
trinkets of all sorts, where he reclined in company with his friends and 
drank from early morning, being entertained by artists summoned from 
Italy, while Greeks from all parts assembled to see the spectacle.» Ibland 
förläde den mäktige romaren dessa fester till Acropolis, medan hela sta
den nedanför var illuminerad av facklor. »And he gave orders that 
henceforth he should be proclaimed as Dionysus throughout all the cities.»6

En antik auctor, som i latinsk översättning åtnjöt en alldeles särskild 
popularitet under 1700-talet, var Plutarchos, och i hans De sera numinis 
vindicta finner man en intressant beskrivning på en av dessa bacchiska 
grottor: »Aspectus uero Bacchicis antris admodum similis erat, locusque 
syluis, uirore, herbis, uarijsque floribus ornatus apparebat.» Vinden spe
lade mild och doftande i den blomsterprydda lövsalen, där det rituella 
gästabudet ägde rum under skratt och sång och lek.7

Den bacchiska grottan omtalas också i von Sandrarts Iconologia deorum 
(1680). Författaren berättar där om ett av Pausanias beskrivet konst
verk i Olympia, bl. a. föreställande en grotta omgiven av vinrankor och 
många fruktträd; i grottan ser man Dionysos i liggande ställning räcka 
fram ett dryckeskärl.8

Den »grotta», där Bacchus-Movitz och hans vänner musicerat, glammat 
och tömt sina kannor, hade doftat av syren och jasmin, och Eol lekte

15 H. Jeanmaire, Dionysos. Histoire du culte de Bacchus, 1951, uppslagsordet »grotte 
de Dionysos» i Index général; W. Vollgraff, Le péan delphique à Dionysos (i: Bulletin 
de correspondance hellénique, 51, 1927), s. 455: Festugière, s. 206; M. P. Nilsson, En 
marge de la grande inscription bacchique du Metropolitan Museum (i: Studi e materiali 
di storia delle religioni, 10, 1934), s. 12. — Vollgraf f, s. 455 not 9, ger ytterligare litt.- 
anvisningar.

0 Athenaeus, The Deipnosophists (The Loeb classical library), 2, 1928, s. 177. —  
Enligt Universal Lexicon, 2, 1732, sp. 2032, lästes verket den tiden i Leyden-upplagan 
av 1621 med utmärkta kommentarer av utgivaren, Isaac Casaubonus. Lexikonet värderar 
högt Atlienaios’ verk: »Es ist darinnen ein Schatz von grosser critischen, philologischen 
und historischen Wissenschafft.»

7 Plutarchos, Opuscula quaedam, Basel 1518, s. 168.
8 Se nedan s. 40 not 1.
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bland blommor — principiellt avvek den tydligen inte alltför mycket vare 
sig till utseende eller ändamål från antikens Bacchus-grottor. Aspectus 
uero Bacchicis antris admodum similis erat .. . Bellman strävade ju bevis
ligen i många andra detaljer efter antik lokalfärg i detta diktverk, och 
eftersom han lätteligen på en eller annan väg kan ha fått kännedom om 
dessa antika grottor, t. ex. just hos von Sandrart, kan det därför mycket 
väl tänkas, att det är på dem han anspelar i sin dikt.

4. Parentationen.

Vi har sett, hur Movitz stundom (visst inte alltid!) ter sig identisk 
med sin gud och hur sorgeceremonierna kring bisättningen av hans stoft 
oupplösligt förbindas med en väldig folkfest i den bacchantiska livsgläd
jens tecken. Dessa förhållanden bör ses som bakgrund till diktverkets 
slutparti: Movitz’ vistelse i underjorden, hans uppstigande till Olympen 
och den »religiöst» färgade skildringen av hans återfödsel9 i en ny liten 
Movitz.

Redan i flera av sina äldsta ordensdikter har Bellman parodierat de 
pompösa minnestal över bortgångna medlemmar, som kanske fortfarande 
hör till ordningen i akademier, ordnar och föreningar. I »Bacchi Tempel 
öpnat vid corporalens samt ordens-oboistens fader Movitz död» är parenta
tionen snart sagt det enda som erinrar om det forna parodierandet av 
ordensceremonielet. Parentatorns tal är emellertid originellt såtillvida 
som det inledes med en vision av den döde först i underjorden och där
efter i Olympen. (Redan i Bacchi Tempel jan. 1777, dvs. parentationen 
över Österman, hade Jensen sin »hjelte fört på Eliseiska parken» 
(4: 200 f.), men motivet är där ännu föga utfört, och till underjorden 
slapp stolmakar Österman komma.)

I Bacchi Tempel 1779 berättar Parentatorn, hur han till sin förskräc
kelse sett Movitz’ »skugga» stå i porten, gastar flyga »med hiskeliga 
döhn», kort sagt,

Allt nattens trolleri kring om mitt hufvud rasa (5: 40).

»Vid dörr’n som går till Öhl-Capellet» väntar ännu hemskare upplevelser 
den arme Jensen. Där står en välkänd skepnad »med långa blacka horn», 
»hofvar som en häst» och »kedjor, jern och länekar» »kring en klumpig 
skanek»:

Hans ögon fräste eld, hans kinder voro gula,
Han kråkehufvud bar med öhron som en muhla,
Han ropa mig i namn,------- Hör Jensen! sad’ han! — Bror!
Kom fölg med mig, min Son, på bröllop hos min mor.
Där får du Movitz se — så grann med röd skallmeija,
Stå gräntzle på en so och siunga Pyteheija. (5: 41 f.)

0 Stålliane (s. 68) har i förbigående antytt denna: »Bakom parentationens parodiska 
ordensceremonier skymtar den urgamla grekiska myten om Dionysos-Bacchus ’ åter- 
födelse: Movitz-Dionysos återfödes i koret av Bacchi Tempel.» Afzelius (N y ill. svenslc 
litt.hist., red. Tigerstedt, 2, 1956, s. 277) kallar verket »ett slags bacchanaliskt mysterie
spel».
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Synen försvinner och Jensen springer sin väg. Movitz, som dricker ur 
»en bål med guld och diamanter», tycks ha varit en rätt hedrad gäst i 
underjorden, och han lyckas t. o. m. — man vet inte hur — ta sig där
ifrån, ty Jensen går över till att berätta om Movitz’ liv

I Jophnrs liusa hvalf opp i Olympens sal. (5: 43.)

Där sitter nu
Yår Movitz blomster-krönt, kringhvärfd af bara glitter,

uppvaktad av små sånggudinnor och »en naken cherubim». Ja, änglar 
åtföljda av de tre gracerna skyndar till »at få hans bud förnimma»; en 
ängel erbjuder honom t. o. m.

I Jophnrs nattrock gå med breda hermlins bräm.

Själva idén att först skicka Movitz till helvetet och därefter låta ho
nom apoteoserad uppstiga till Olympen-himmelen har sålunda tillhört 
Bellmans ursprungliga dikt. Men där har dessa berättelser ännu ganska 
litet av antik-mytologisk färg. Detta gäller i all synnerhet om Movitz i 
dödsriket. Ty visserligen är det »en krympling, lik Vulcan», som Jensen 
möter i sin skräcksyn. Men i stort sett motsvarar gestalten naturligtvis 
ingen annan än djävulen.

Kedjorna som djävulens attribut går tillbaka på Uppenbarelseboken, 
kap. 20: 1-3, där det berättas, hur en ängel kommer ner från himlen 
med »ena stora kädio i sine hand. Och han grep drakan, then gamla 
ormen, som är diefwulen och Satan, och bandt honom i tusende åhr: Och 
kastade honom uthi af grunden», etc. Att Bellman hade kedjornas pro
veniens fullt klar för sig, visar ett par rader i en liten tillfällighetsdikt 
från 1766, där det heter, att

Lucifer, med kedjer bunden,
Uti Af grund går på tå. (8: 46.)

Beträffande den något inkongruenta utstyrseln horn, hovar, »kråkehuf- 
vud» och »öhron som en muhla», erinrar man sig bl. a., att Uppenbarelse
bokens vilddjur (ofta identifierat med djävulen) visserligen »war likt 
enom pardel», dvs. en panter, men bar tio horn och hade »fötter såsom 
biörna fötter» och »mun såsom leijons mun» (kap. 13: 1-2). Men att den 
medeltida djävulsgestalten ärvt åtskilliga yttre drag av Bacchus’ följe
slagare, satyrerna, är ju välbekant. Se t. ex. satyr erna fig. 3 med klövar, 
horn och långa spetsiga öron!

Det är alltså de kristnas gamle ärkefiende, som undfägnar Movitz i 
underjorden, och när Jensens syn vid tempelhunden Cerberus’ tjut för
svinner, är det därför helt naturligt, att

Alt Templet stog i rök af svafvelångor fullt. (5: 42.)

Denna lekfulla blandning av grekiskt och kristet är inte endast en del 
av Bellmans parodierande teknik i detta verk, utan, som framgår av upp
satsens fortsättning, också ett led i en viss traditionell parallellisering 
av bibelns och den antika mytologiens berättelser.

1779 brydde sig Bellman alltså inte om (eller ansåg det inte lämpligt)
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Fig. 3. Bacchus med sina vänner satyrerna. Ur B. de Montfaucon, l’Antiquité expliquée, 
et représentée en figures, 1:2, 1719.

att ge antik färg åt Movitz’ underjordssejour; något mer av antik myto
logi har han använt vid målningen av Olympen, men kunskaper utöver 
dåtida ordinär allmänbildning ger inte heller den prov på. När det he
ter, att Movitz uppvaktas däruppe av »en naken cherubim» och av äng
lar, så har Bellman kanske i båda fallen tänkt sig amoriner, cupidoner1, 
men att ordvalet även här för associationerna direkt till den kristna före
ställningsvärlden är betydelsefullt ur den synpunkten, att diktverket i 
övrigt innehåller så talrika allusioner på bibeln och kristen gudstjänst. 
Grekiskt och bibliskt-kristet, turkiskt och stockholmskt — allt detta och 
mera därtill har Bellman använt som ingredienser i den häxbrygd som 
heter Bacchi Tempel.

1 Afzelius, M yt och bild, s. 27, tolkar ordet änglar i ep. 25 som liktydigt med amo
riner. Strofen citerad ovan s. 30.
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Avslutningen kommer i Bacchi Tempel 1779 mycket abrupt. Jensen 
föreställer sig, att Movitz redan är i full fart med att mucka gräl med de 
olympiska gudarna, han som på jorden var en så båld slagskämpe. Mitt i 
sin skildring avbryter sig Jensen:

Men Gudar, hvad är det! Prestinnan Ulla skriker. (5: 46.)

Movitz juniors födelse förkunnas nu i några få rader, varpå alla körs ut 
ur Templet och dikten är slut.

I den definitiva versionen får målningen av både underjorden och 
Olympen en vida större plats och delvis också en annan karaktär. Nu upp
träder inte längre djävulen i dikten, och helvetet har fått sin starkaste 
färg av grekernas Tartaros. Beskrivningen av Pluto med sina stående 
attribut återgår väl, som Afzelius visat, på Acharius’ Mythologie, åtmin
stone delvis — ty betecknande nog kan en avvikelse från Acharius, som 
enligt Afzelius skulle bero på att Bellman »läst sin källa litet hastigt», 
enklast förklaras med att skalden haft mer än en källa (t. ex. också Wen- 
nerdahl) och ingalunda känt sig bunden av Acharius’ version.2 En ut
sträckning av jämförelsen till de fåtaliga detaljer ur den klassiska myto
logien, med vilka Bellman i övrigt har byggt upp sin under jordsskildring, 
ger vid handen, att Acharius är en sannolik källa även i dessa fall.

Bland de straffade nämner Bellman sålunda i ett svep Titius, jättarna 
och Ixion (5: 124). Alla tre figurerar (bland åtskilliga andra) också i 
Aeneidens Tartaros, men där straffas Ixion genom att ett klippblock stän
digt hotar att falla ner på honom, medan han hos Bellman är fastsatt 
vid ett svängande hjul. Just den senare versionen (även den belagd hos 
Vergilius, men i Georgica3) återfinner man hos Acharius, som under 
rubriken »Några fördömda» på en och samma sida4 berättar om dessa 
tre offer för den gudomliga rättvisan. Den förtrogenhet med den klassiska 
mytologien, som Bellman anses ha ådagalagt i just denna skildring5, visar 
sig sålunda vid närmare besiktigande ganska lättköpt!

Förra hälften av Inferno-målningen i Bacchi Tempel 1783 har präglats 
av antik mytologi, men senare delen bygger fortfarande på kristna före
ställningar. Kommentaren påpekar6: att »svafvel-siön, som storma, brann 
och spraka» (5: 125), kan gå tillbaka på Uppenbarelsebokens »brinnande 
siö, som bran med swafwel» (kap. 19: 20, jfr 20: 10). Sammanställningen 
är förmodligen riktig, eftersom det i båda fallen är fråga om just en sjö, 
dit onda varelser kastas som straff, men det är typiskt för Bellmans till
vägagångssätt i detta diktverk, att han har valt ut en detalj, som kan

3 Afzelius, Bellmans boksamling, s. 70 f. — Enligt Acharius, s. 153, bär Pluto »en 
nyckel i sin hand, för [dvs. i stället för] en spira», medan Bellman, »alltid frikostig 
med attribut ( . . . )  i misshugg låtit Pluto bära både nyckel och spira» (Afzelius). 
Enligt Wennerdahl s. 475 håller guden emellertid i ena handen en spira, i andra handen 
nycklar (se citat nedan s. 39), och detta är i själva verket en tradition som går till
baka till den allegoriska ikonografiens stormästare, Cesare Ripa: Pluto »tiene in mano 
vn picciolo scettro, & vna chiaue». (C. Ripa, Iconologia, 2:a uppl., 1603, s. 55.) —  
Avttoritå o Potestå uppträder med två nycklar i ena handen, en spira i den andra 
(s. 35).

3 Vergilius, Georgica, 3, rad 38 f., samt 4, rad 484.
4 Acharius, s. 161.
■B SU 5, komm. s. 188.
0 Ibid. s. 190.
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leda våra associationer både till bibeln och till den antika mytologien. 
Hans brinnande svavelsjö erinrar nämligen också om antikens under- 
jordsflod »Phlegeton eller Pyriphlegeton som bemärker thet som brinner, 
efter han sades wälfwa sina eldwågor och swafwel-böljor». Citatet är häm
tat hos Acharius, s. 152; s. 154 är det som Bellman har läst om Plutos 
attribut, varom mera här nedan.

Sammanställningen av bibliskt och grekiskt i Bellmans Inferno kan 
beläggas ytterligare. Plågorna i dödsriket ackompanjeras sålunda av en

( . . . )  jernbasun, hvars lind ny nöd förkunnar,

och en halv sida längre fram talas det åter om
Den jernbasunens skräll som afgrunds bäfvan gör. (5: 125.)

Bellmans samtida kunde sin bibel och måste utan tvekan ha associerat 
också basunerna till Uppenbarelseboken, spec. kap. 8. Detta är helt ägnat 
åt skildringen av hur Gud ger sju änglar var sin basun, med vilken de 
sedan i tur och ordning ger signalen till nya olyckor och plågor — »ny 
nöd förkunnar»! Det därpå följande kapitlet börjar: »Och then femte 
Ängelen basunade ( . . . ):  och honom wardt gifwen nyckelen til af grun
dens brunn. Och han uplät afgrundens brunn, och ther upgick en röök, 
såsom af en stoor ugn» (kurs. här). På liknande sätt i Bellmans avgrund 
(ordet förekommer t. ex. i senaste verscitatet),

Der hvita bloss och sken ur tända ugnar giutas,
Som med en hisklig gråt än öpnas, än tilslutas.

Omedelbart efter denna passage för Bellman in Pluto, som 
Sin stolta nyckel för* och spira utom dess. (5: 124.)

Hos Wennerdahl håller Pluto i ena handen en spira, »uti andra handen 
såg man Nycklar, med them han mentes läsa up the Underjordiska Ge
maken, och sluta them åter til»1 (kurs. här).

Den brinnande svavelsjön och Pyriphlegeton, basunstötarna som för
kunnar nya plågor, nyckeln som öppnar och tillsluter avgrunden, de brin
nande ugnarna — grekiskt och bibliskt har sammangjutits till en enhet i 
Bellmans fantasi, varvid han anslöt sig till en mycket gammal tradition.7 8 
Genom att på detta sätt hålla våra associationsbanor öppna åt två håll 
samtidigt har skalden försiktigt sörjt för, att Movitz’ nedstigande i döds
riket och hans därpå följande uppståndelse och härlighet i himlen fram
står som en burlesk parallell inte bara till Dionysos utan också till 
Kristus.

Mitt ibland underjordens fasor såg Parentatorn Movitz uppträda med 
vred och skrämmande uppsyn och iförd maktens symboliska dräkt:9

I svart fotsidigt släp med gyllne stiernor stänkt.
Hans upsyn tyktes vred, hans spridda blickar kulna. (5: 125.)

7 Se ovan s. 38 not 2.
8 Se nedan s. 57 ff.
0 Ibid. s. 55 f.
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Ögonblicket är nu kommet för en typisk bellmansk stämningsbrytning: 
plötsligt ser vi med Jensens ögon fader Movitz i en helt annan situation:

Men Movitz tykte mig i porten stog och skratta,
Så tändren skallrade och ögonen föll nt:
Ja! så at svetten ran och koka som en lut. (5: 125.)

Movitz’ huvud exploderar med en knall, och ut flyger ormar, och pad
dor . . .

Inte heller denna fantasi saknar paralleller. Så t. ex. berättas, att när 
Olaf den helige omvände Dala-GuSbrandr och hans män, så bar en av de 
kristna ut Tors beläte ur templet och slog till avgudabilden med en trä
klubba, så att den föll sönder: »ok hljopu J?ar üt myss, svå storar sem kettir 
vaeri, ok eölur ok ormar.»10 (Och ut sprang råttor, stora som kattor, och 
ödlor och ormar.) Liknande berättelser kan Bellman både ha hört och 
läst. Men med säkerhet kände han väl en av dem: »Och jagh såg uthu 
drakans mun, och uthu willdiurets mun, och uthu then falska Prophe- 
tens mun, uthgå tre orena andar, såsom paddor.» (Uppenbarelseboken 
16: 13.)

»Knall’n då hufvu flamma» markerar emellertid övergången från hel
vetet till en burlesk Olymp-interiör, hållen i ganska traditionell stil: Mars 
gnager på ett kycklingben och sköljer ner med madera, Apollo tar en sup 
(5: 127). I ett hörn sitter Bacchus och sover — identifikationen Bacchus- 
Movitz är som vi tidigare sett allt annat än konsekvent genomförd.

Efter ett avbrott på några sidor fortsätter Parentatorn sin skildring av 
Olympen. Nu talas det inte längre om Bacchus, utan dennes ställföre
trädare Movitz får rycka in i bilden. »I Jofurs liusa hvalf» är Movitz en 
gudarnas like. Liksom han i underjorden uppträdde med härskarlater och 
iförd den kosmiska mantelns maktsymbol, så i Olympen

Vår Movitz lagerkrönt, manhaftig, sträng och bitter,
Klädd i en grön Thalar, nppå sin urna sitter. (5: 132.)

På Bellmans tid var talar bl. a. beteckningen för de svenska riksrådens 
purpurröda hermelinsprydda mantel; Movitz purpur-toiilov (5: 133) full
ändar allusionen på hans makt. Rådsherrarnas mantel — saknar denna 
klädsel samband med att Dionysos enligt von Sandrarts Iconologia deorum 
brukade avbildas i »Rahtherren-Rock» f1 I 1779 års version hade Bellman 
placerat Movitz på en tunna* 1 2, vilket direkt utpekade honom som Bacchus. 
Gudar och gudinnor visar honom den största ära: Venus och Ceres räcker 
honom bägaren, när han behagar ta en klunk, och Mars stoppar hans pipa.

10 Heimskringla. Nöregs Tconunga sggur, utg. Finnur Jonsson, 2, Kbhvn 1893-1900, 
s. 235. — Jfr H. Ljungberg, Den nordiska religionen ocli kristendomen, Studier över 
det nordiska religionsskiftet under vikingatiden, diss. 1938, s. 153.

1 Åberopande Pausanias (antikens Baedeker!) berättar von Sandrart i sin Icono
logia deorum oder Ahhilditng der Götter (1680), att ett berömt konstverk i Olympias 
Hera-tempel bl. a. föreställde »Bacchus ( . . . )  mit einem langen Bart /  und Rahtherren- 
Rock /  oder bis auf die Füsse hangendem Kleide eingegraben gewesen /  der auch in 
einer Hole mit Wein-Reben und vielen fruchtbaren Bäumen umgeben /  in ligender 
Positur /  ein Schale hervor gelanget.» (S. 150, vänster.) — Jfr Paulys Real-Encyclo- 
pädie der classischen Altertumswissenschaft, 12: 1, 1924, sp. 126, »Kypselos». — Om 
Dionysos’ grotta  se ovan s. 33 ff., om fruktträden nedan s. 72 ff. De starkaste skälen 
för att Bellman skulle ha känt tili Iconologia deorum redovisas nedan s. 82.

2 Se ovan s. 29.
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I sitt epos Dionysiaca har den senantike författaren Nonnos ägnat änd
lösa och tallösa sidor åt Bacchus’ krigs- och kärleksäventyr på jorden, men 
gudens liv i Olympen slarvar han ifrån sig i en enda lång slutmening: 
Sedan Bacchus tröttnat på jordelivet, steg han upp till himlen, återfick 
Ariadnes »favörer» (det är en fransk 1600-talsöversättning jag refere
rar!), »passant le temps auec Iupiter, & Apollon aux banquets solemnels, 
que les immortels celebrent auec le Nectar, & 1’Ambrosie».3 Det låter lite 
väl högtidligt för fader Movitz, som nog föredrog bordsvanorna på Blå 
Kanin, men musikunderhållningen däruppe kunde inte vara bättre ens 
på Tre Byttor:

En Yngling stiger fram hans hiessa at bekröna,
I löf och myrten klädd han främst bland Gudar förs,
Då tusen frögdeliud i tusen himlar hörs. (5: 132.)

Ynglingen är Amphion, den Zeus-födde musikern, och han spelar till 
sin kollega Movitz’ ära.

En annan stämma hörs på spända gyllne qvinter 
I kosteliga slag berömma Vinets Gud,
Och det är Arion i all sin högtids-skrud. . .

Vid sidan av dessa båda framträder en tredje hyllande musiker, Orpheus, 
som

För Movitz bugar sig och ömt på cittran slår. (5: 133.)

Just dessa tre är sammanförda till ett eget litet kapitel i Acharius’ 
Mythologie4, och det är kanske där Bellman fått idén att låta dem upp
träda tillsammans, men varken hos Acharius eller hos Wennerdahl fram
går det, att Arion hade särskilt stark anknytning till just »Vinets Gud». 
Att Arion under antiken hade ansetts som den dionysiska dithyrambens 
förste och störste mästare var dock alls inte obekant under 1700-talet. 
Den stora franska Encyclopédien, vilken betraktar dithyramben som »une 
sorte de poésie consacrée å Bacchus», anger Herodotos som källa för tradi
tionen, att Arion var »le premier auteur de la poésie dithyrambique»; 
enligt det utmärkta tyska Universal Lexicon — ett enastående kompen
dium över 1700-talets vetande! — var dithyramb egentligen ett binamn 
till Bacchus: »Arion soll der erste Erfinder derer Dithyramborum gewesen 
seyn. Herodotus 1. 23.»5

Det är nog inte en slump, att det just var Arion, som hyllade Movitz 
genom att »berömma Vinets Gud»; Bellman har rimligtvis känt till Arions 
relation till Dionysos. Men tack vare Bacchus-artikeln i Wennerdahls Lexi
con mythico-historicum visste Bellman med säkerhet också, att Orpheus 
trots sitt dödssätt ansågs ha spelat en stor roll för uppkomsten av Bacchus- 
religionen i Grekland. I likhet med många andra författare berättar 
Wennerdahl nämligen, att Orpheus fört Osiris-kulten från Egypten till 
Grekland och föga ändrat den utom däri, att han till ära för den tebanske

3 Nonnos, Les Dionysiaques ou les voyages, les amours, et les conquestes de Bacchus 
aux Indes, ôvers. Boitet, 1625, s. 785.

* Acharius, s. 196-198.
B Encyclopédie, 4, 1754, s. 1066, »Dithyrambe»; Universal Lexicon, 7, 1734, sp. 1080, 

»Dithyrambus».
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kungen Cadmos givit guden namn efter kungens dotter Semeles son 
Bacchus.0 Även på annat sätt var gudens och sångarens namn förknip
pade med varandra. I centrum av de s. k. orphiska hymnerna står näm
ligen ingen annan än Dionysos. Att dessa hymner var sena och endast 
attribuerats till den mytiske Orpheus påpekar Universal Lexicons Orpheus- 
artikel* 7 vid sin uppräkning av tryckta upplagor och kommentarer, men i 
den mån 1700-talets bildade publik alls kände till de orphiska hymnerna, 
associerade man dem sannolikt till både Orpheus och Dionysos. Det är 
dock inte alltför troligt, att Bellmans kunskap sträckte sig så långt som 
till hymnernas innehåll, och kanske är det f. ö. enbart i sin egenskap av 
benådad musiker, som Movitz hyllas i Olympen av Amphion samt Bacchus’ 
båda sångare, Arion och Orpheus.

Emellertid — Movitz lever nu som en gud i det härliga Olympen. Hur 
fint där verkligen är, förstår man bäst därav, att »hvar kräkning grön 
och salt» genast beströs med granris och doftande örter.

Siung all Olympens frögd och Movitz härlighet... (5: 133 f.)

Trots allt synes Movitz sakna sina gamla kumpaner, och fortfarande kan 
man i morgonsolen få syn på »hieltens skugga», drivande omkring på 
sina forna jaktmarker:

Der vandrar kroppen än och längtar efter dricka,
Af rösten hörs ej mer än då och då en hicka. (5: 134.)

En lekfull dionysisk epiphani!

SU:s kommentar (s. 188) påpekar de många litterära parallellerna till 
skildringar av besök i dödsriket — helvetet, eliseiska fälten — paradiset, allt
ifrån Odysséen. De levande episka hjältarnas sight-seeing i de dödas riken 
erbjuder dock ingen verklig likhet med Movitz’ situation — han är ju 
död och har kommit för att stanna på endera lokaliteten — utan snarast 
är det då Janke Jensen, Parentatorn och visionären, som kliver i Aeneas’ 
fotspår. Kommentarens framförande av Atis och Camilla som jämförelse
material är också berättigat, men mindre Camillas drömmar i första 
sången, som kommentaren föreslår, än hennes egna besök i Tartaros och 
på de eliseiska fälten, vilka äger rum i femte sången, dvs. vid diktens 
slut liksom i Bacchi Tempel. Associationen till Creutz’ dikt är rimlig 
redan därför, att det bellmanska diktverket vimlar av allusioner på Atis 
och Camilla. (Jag har inte sett som min uppgift i denna uppsats att på
peka dessa; kommentaren har noterat en hel del.) Inte heller bör man 
bortse från att Bellman velat skämta med eposgenren, men skalden har 
gjort så litet för att framhäva avsnittets eposkaraktär, att det verkar 
långt viktigare för förståelsen av verket att sammanställa Movitz’ märk
liga öden post mortem med det »kultiska» förhärligandet av honom ti
digare i dikten.

Berättelser om Bacchus i underjorden saknas nämligen alls inte. Så
lunda är ju Aristofanes’ komedi Grodorna helt byggd på idén, att Diony
sos förklädd till Herakles beger sig till de dödas rike i samband med en

0 Wennerdahl, s. 100. — Samma historia får man exempelvis av Banier, s. 66, 70 ff .
7 Universal Lexicon, 25, 1740, sp. 1991, »Orpheus».
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tvist om tragödernas inbördes företräden ; Dionysos gör f . ö. en mycket slät 
figur där nere. Brumoy refererar hela dramat i sjätte delen av Théâtre 
des Grecs; ingenting tyder visserligen på att Bellman skulle ha läst 
denna redogörelse, men naturligtvis kan han ha hört talas om komedien, 
så mycket mer som man har anledning tro, att han läst Bacchanterna i 
femte delen.8

Nu är det en öppen fråga, om inte Aristofanes möjligen anspelade på 
samtidens föreställningar om Dionysos som en gudom med alldeles spe
ciella relationer till underjorden. Dessa idéer var inte okända för 1700- 
talets mytografer, och det är, tror jag, på den vägen man bör nalkas 
Bellmans skämt med Movitz’ död och återfödelse. Hela denna fråga bör 
emellertid dryftas i ett sammanhang, och jag har därför valt att upp
skjuta den diskussionen ännu en stund.9

Jag lämnar i stället ordet tillbaka till Parentatorn, som efter skild
ringen av sina hinsidesvisioner går över till Movitz’ märkliga gärningar 
i livstiden, dvs. det normala motivet i en parentation. Att dessa skulle 
parodiskt överdrivas i ett diktverk av detta slag är självklart, men det 
förefaller mig ändå, som om Bellman även i detta avsnitt har velat höja 
upp Movitz till ett gudomligt plan. Det föll sig i själva verket lätt för 
skalden att på denna punkt anknyta till det mytologiska skämtet, ty i de 
mytologiska handböckernas framställningar brukade ingå en redogörelse 
för vilka märkliga ting resp. gudar har uträttat.

Acharius har t. o. m. en stående rubrik »Hans Bedrifter», och i Bacchus- 
kapitlet berättas i denna underavdelning bl. a. om hur guden besegrade 
»Skiepsmännerna» genom att förvandla dem till delfiner. Även Wenner- 
dahl meddelar denna bragd och hänvisar bl. a. till Ovidius som källa.1 
Men det ena av Movitz’ dråpliga dåd består just i att han ensam besegrat 
»två skepps-besättningar», som ville »hielten slå ihiäl». Lika litet som 
Bacchus behövde han använda våld:

Nej knapt han stampa t i l . . .  Han näplig foten rörde,
För’n Guden Mars sin son på segervagnen körde. (5: 139, 46.)

Att segern över sjömännen är ännu en avsiktlig allusion på Bacchus, kan 
det väl knappast råda någon tvekan om.

Vi har sett, hur Bellman i dödsrikesskildringen infogade den ena an
spelningen på bibeln efter den andra, medan Movitz i Olympen uppvak
tades av änglar och »cherubim». Eftersom skalden även i fortsättningen 
använder denna allusionsteknik, får läsaren det bestämda intrycket, att 
Bellman vid sidan av Dionysos-linjen också vill försiktigt antyda paral
lellen Movitz-Jesus: Dennes födelse, nedstigande i dödsriket och därpå 
följande uppstigande till himmelen. Liksom Jesus visar sig Movitz då 
och då för de efterlevande i sina gamla trakter.. .* 1 2 Man kan t. o. m. dra 
ut parallellen ännu längre, ty liksom Jesus’ lärjungar vittnar om de 
underverk deras Mästare utfört, så berättar ju Parentatorn om Movitz’ 
mirakler.

8 Se ovan s. 11.
0 Se nedan s. 50 ff.
1 Acharius, s. 75; Wennerdahl, s. 102.
2 Se ovan s. 42.
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Om segern över sjömännen har redan talats — den bragden var i 
Bacchus’ anda och erinrar alls inte om Jesus’ underverk. Men lik evange- 
listerna berättar Jensen också om mirakulösa helanden — visserligen hade 
Movitz själv först tillfogat skadan:

Med en blodfärgad arm han en gång i et hugg 
I luften kasta op en hiessa med sin lugg

varpå han
( . . . )  den krymplingen fick ( . . . )  in i hast,
Til Åkerblomskans disk, och smeta hufvu fast,
Göt olja i hans sår, förbandt hans länd och nafvel. (5: 139 f.)

De sista raderna döljer en djärv och rent verbal allusion på Jesus’ lik
nelse om den barmhärtige samariten, sådan Lukas berättar den (kap. 
10: 34): »en Samaritan ( . . . )  gick til, och förbandt hans såår, och giöt 
ther oljo och wijn in ; och laden på sin öök, och förde honom til herberget, 
och skiötte honom.» Det bibliska härbärget har utan behov av underverk 
förvandlats till den krog, där Movitz brukade äta sin surmjölk och fisk 
med persilja (5: 134). Movitz uppträder här kanske inte bara som sama
rit, ty »smeta hufvu fast», sedan det blivit avhugget, översteg den barm
härtiges förmåga — uppväcka döda kunde väl strängt taget endast Jesus.

Associationerna till Jesus’ egen person i just den passagen är dock 
svaga, och det troligaste är kanske, att Bellman aldrig tänkt sig den 
konsekvensen, då han förstärkte bravaden från att gälla »ett öhra och en 
tarm» (5: 46) till »en hiessa med sin lugg» (5: 139). Sammanhanget är 
ju sådant, att man måste tillerkänna den parodiska överdriften ett brett 
svängrum. Men å andra sidan framställde Jensen onekligen Movitz’ båda 
märkliga handlingar (segern och »helandet») som övernaturliga, som 
under. Detta passar ju också bra till den kultiska festen kring Movitz’ 
död och återfödelse. Men om det verkligen är under, som Movitz har ut
fört och om vidare hela passagen bevisligen anspelar på en av Jesus’ 
liknelser, då är det åtminstone inte otänkbart, att även undret av skalden 
har associerats till Jesus.

5. Återfödelsen.
Legenderna om Movitz’ verk avbrytas av Ullas rop i barnsäng. Denna 

födelse understryker mer än något annat i dikten festnattens karaktär 
av religiös Movitz-kult.3 Så t. ex. ställes det förut omtalade djuroffret in 
i detta sammanhang. Sedan djuret slagits till döds, konstaterar prästinnan:

Blodet röker ur dess sår.

Och Trundman tolkar detta tecken som en förutsägelse om gudabarnets 
födelse:

Min tunga spår,
At verlden får
En Movitz nu i åhr.----------- Pukor. (5: 39.)

(En rätt ofarlig profetia med tanke på Ullas ståtligt högvälvda mage!)
3 Se ovan s. 35 not 9.
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När stunden så äntligen kommer för Ulla, närmar sig parodin bibelns 
berättelser om Guds sons födelse samt de kristna gudstjänsterna i an
slutning därtill. Allusionerna är relativt försiktiga, men man känner 
dem ideligen — på skaldens avsikt är nog inte att ta fel. Vi har redan 
sett, att tempelbyggnaden, utrustad som den är med kor, valv, pelare 
och spira samt belägen vid en gravplats, i Bellmans fantasi har fått dra
gen av en kristen kyrka.4 I samband med Movitz-barnets födelse accen
tueras kraftigt dessa associationer till kyrkan: I Bacchi Tempel ringer 
klockorna liksom i Tyska kyrkan5 — där fanns landets dittills enda klock
spel, välbekant för dessa invånare i Gamla stan. Det är Trundman, som är 
klockare (i sin dagliga gärning var han bl. a. klockare på Spinnhuset!6), 
och han har flera andra från kyrkorna övertagna sysslor att sköta:

Än tutar han nr lurn i tornet klockan fyra:
Än pinglar han en psalm nr Bacchi alcoran,
Då templets Ungdom gält discanta på altan (5: 141)

ungefär som en ungdomskör på läktaren i en hederlig svensk kyrka. Under 
det att i choret en ny Movitz födes till världen,

Et klart och knpigt hvalf dit folket fram sig trängt,
Förvarar Movitz stoft, med gyllne galler stängt.
Kring gallret Gnbbarna i sida gröna rockar,
Med blotta hufvnden och åldrens hvita lockar,
I steg för steg gå fram, at med en präktig ton,
Ur öpna böcker högt lof siunga Hy mens thron.
Tätt efter dem en rad af Gummorna framrycka,
Med vridna myrtenband om hiessa, staf och krycka,
Ömt hvar en Hymens pris på sina läppar för. (5: 142.)

Stämningen är densamma andaktsfulla som vid en vanlig begravning, 
och de »öpna böcker» man sjunger ur fyller samma funktion som lutheran
ska psalmböcker.

Då tiden är inne för Ulla att föda templets barn, uppmanar henne 
ordens Cantzler:

Gack Ulla i dit kall, dit Hymen dig nu sänder! (5: 129.)

Men det är också Hymen, som den åldersstigna men livsbejakande för
samlingen liksom trotsigt besjunger inför Bacchus-Movitz’ stoft, allt un
der det att högtidligheten då och då avbrytes av kärleksgudinnan Ullas 
jämmerrop, när hon föder Bacchus-Movitz’ son, av menigheten hälsad

Välkommen Fröjas Pilt i Bacchi varma spår. (5: 144.)

Varför just Hymen? Har hans namn satts in bara i parodierande syfte, 
med andra ord därför att bröllopets gud passade så illa som möjligt i 
samband med begravningen, gubbarnas och gummornas ålder och prästin- 
nornas födkrok? Eller har det föresvävat Bellman, att Hymen enligt en

* Se ovan s. 31.
5 SU 5: 141, 64; komm. s. 141.
0 SU 5, komm. s. 20.
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tradition just var Venus’ (Fröjas) »pilt» med Bacchus?7 Redan i en dikt 
från 1767 hade ju Bellman gift bort Venus med Bacchus (Bacchi bröl
lop, Fredmans sång nr 22, 2: 52). Men mot detta talar kanske, att Ulla 
förklarar Movitz vara »utaf Hymen dråpen» (5: 62). Och inte heller 
bör man fästa för stort avseende vid Hymens egenskap av bröllopsgud. 
Bellman använder ju mycket ofta orden brud och bröllop metaforiskt. 
Att i artillerilägret

( . . . )  kring luntan Hymens Facklor brinna (1: 239)

för Ulla och Movitz (ep. 70), eller att 
Ändtlig i detta gröna,
Stod Ulla sista gången Brud (ep. 82, 1: 274),

betyder ju som vi vet ingenting annat än att Ulla ligger »kullstjelpt 
som en Fru» (ep. 80, 1: 268). Hymen är alltså för Bellman en kärleks
gud, som alla i denna församling har anledning att besjunga, också 
gummorna — om de är lika raska som Mutter på Tuppen i ep. 67, som 
vid snart fyllda sjuttio år ännu förmår »tumla i sängarna».

Döden har besegrats av Movitz: han har brutit sig ut ur dödsriket och 
intagit sin hedersplats i himmelen. Men även på jorden återuppstår Mo
vitz genom att leva vidare i sin son. Menigheten jublar över Livets-Kär- 
lekens väntade seger:

( . . . )  Klang, triumph — Ut Härhold, siung och spring! (5: 142.)

Under psalmsång från läktaren och tempelklockornas ringande väntar 
de troende i andakt, att undret skall fullbordas därinne i det gyllene 
choret. Då och då slås dörren till detta det allra heligaste upp, men bara 
för ett ögonblick. Där sprang någon med ett »försilfradt bäcken», och där

( . . . )  en Nymph med dun och täcken,
En annan klädd i taft, med rosig stickad stubb,
Strör rosor, eld och kol i Chorets inre skrubb.
En Nymph i sakta steg den lilla dör’n uplåter,
En ann’ slår dör’n igen, och i sit förklä gråter . . .
Och åter syns en ann’ i dörren niga täckt. (5: 141 f.)

I den ena efter den andra av 1700-talets mytologiska läroböcker berät
tas om hur Bacchus som nyfödd vårdades och ammades av nymfer (se 
fig. 4) ; »thereföre siunger Ovidius om Baccho:

--------------------------Nymphae Nyseides antris
Occuluere suis, lactisque alimenta dedere.»8

Är inte detta anledningen till att Bellman så starkt framhäver just 
nymfernas bestyr kring den nyfödde Bacchus-Movitz ? Här kallas Ullas 
följeslagerskor betecknande nog inte »prestinnor», som annars är vanligt i 
denna dikt.

Acharius berättar, att de antika templen »wändes åt öster, och bygdes 
så at the med öpna fenster kunde insläppa Morgon-Solen», samt att guds-

7 »On le faisoit fils de Bacchus & de Venus, parce que le vin & Uamour souvent 
font naître des Mariages». (Dupuy, s. 262.)

8 Wennerdahl, s. 101.
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Fig. 4. Bacchus-barnet i nymfernas vård. Ur J. von Sandrart, Iconologia deorum, 1680.

tjänsten »til the Öfre Gudarne skedde under dagningen».9 Första gången 
man tycker sig se ett spår av den notisen (ett osäkert spår f. ö.) i Bell- 
mans diktning är i ett för skalden rätt typiskt »motsägelseskämt»: »Dyr
bart Afton-offer ( . . . )  uptändt på Gröna Jägaren emot morgonen vid So- 
lenes upgång».* 1 I Bacchi Tempel 1783 har Bellman lagt in en regelrätt 
gryningsgudstjänst och stämningen är där snarast lyrisk. Skildringen 
inledes med några rader om hur man släpper in den första solen genom 
tempelfönstren, alldeles som Bellman hade läst hos Acharius:

Men ack! hvad majestät i Templets Förlåt prålar,
Sielf Juno bröstar sig mot morgonrodnans strålar,
Gardinen vicklas op som dagens glädje gömt,
Då ögat blir förtiust och blodet mildt och ömt. (5: 143.)

Liksom templets förlåt för tanken till Jerusalem och bibeln, så anspelar 
fortsättningen alldeles tydligt på en kristen gudstjänst, men (trots en 
del burleska inslag för den oundgängliga stilbrytningens skull) i stort sett 
allvarligt, ja nästan ömsint:

Bakom de dnbbla Chor som Hymens psalmer spela,
Basunerna sträcks ut från läktare och skrank,
Och menigheten syns op timrad som et plank. . .
Med högda hufvuden, hoppackade och runda,
Med ögonen helt stint de blunda och begrunda,
De vänta dörrens glänt, längst in i Choret in,
Och tränga sig ihop, hvar make tätt vid sin. (5: 143.)

9 Acharius, s. 14.
1 Glocks begravning, 1770, SU 2: 15.
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Fig. 5. Si! lilla hand, will ren, åt Bägarn där han bläncker. Efter O. Antonsson, The 
Praxiteles marble group in Olympia, 1937. Hellenistisk terracotta-statyett.

Alla står nu i tyst och andaktfull förväntan att
( . . . )  dörren öpnas skal och Bacchi fest beredas;
Vid denna glada glänt, om ögat dristar se,
Kring fenstren fläta sig cyrener, aloe;
Pioner, neglikor hvart minsta skrubb opfylla,
Dem vårens fiärillar försilfra och förgylla.

Denna glada återfödelse i vårens blomstertecken — Bacchus amat flores, 
skriver Ovidius2 — är alltså även den en del av »Bacchi fest». Ja, festen 
anses inte ens börja på allvar, förrän dörren till choret öppnats till 
tecken på den nye Movitz’ födelse.3 Vingudens dyrkan hade en ljus och

2 Ovidius, Fasti 5: 345.
3 Se ovan s. 28 not 5.
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jublande sida likaväl som en mörk, passionsmättad, och kanske ligger det 
i ämnets natur, att de ljusa stämningarna i detta diktverk behandlats av 
skalden-parodikern med varsammare hand:

Men under lärkans sång, som nu just tystna af,
Märk huru göken gol och Templets spådom gaf.
Han öfver taket flög — (hålt, sorla intet Bröder,)
Och nu på Templets spets sin lätta fot han stöder.
O hvilket förebud . . .

Detta är äkta poesi — på en gång sommarspröd idyll och urgammal 
religiös magi. Men som så ofta i Bellmans diktning slås den stämnings- 
rika situationen obarmhärtigt sönder, och lyriken går oförmedlat över i 
burlesk:

H ålt! . . .  all Cytherens prakt nu öpnas — Gudar ack!
Se vaggans gröna skymt, och hör hur meden knarkar,
O Gudar! hvilken syn? ..  En liten Movitz snarkar,
Med samma biärta mine och våta ögna-par,
Om näsan lika röd, som Commendeurn des Far.
Se lilla mun vil ren åt bägar’n der han blänker,
Han den sin första gråt och första löje skänker;
Välkommen Fröjas Pilt i Bacchi varma spår,
En sup mitt lilla lamm. . . .  Välkommen och gutår —. (5: 143 f.)

I en tidigare version (ingående i En stuf rim, 1780) lyder sjätte raden: 
Si! lilla hand, will ren, åt Bägarn där han bläncker.4

Under antiken avbildades ofta skulpturalt det nyfödda Dionysos-barnet 
vilande i Pans, Silenos’ eller en satyrs armar och sträckande sig efter en 
druvklase.5 (Se fig. 5.) Jag vet inte, om detta var ett under 1700-talet 
bekant förhållande, och fantasibilden lille Bacchus-Movitz sträckande sig 
efter bägaren kan naturligtvis ha uppstått fullt spontant hos skalden — 
jämför hur den nyfödde Gargantua ropar a boyre! a boyre!

Den bacchiska »högtid-orgians» klimax är nu nådd. Under sprakande 
fyrverkeri, klämtningar i Templets klockor och trumpetstötar förkunnar 
en härold triumfen-återfödeisen för allt folket:

Uff himmel! hvad tumult med klämtningar, trompeter,
Luft-eldar, bloss och klot — cylindrar och raqveter!!!
Skrik Härhold! sväng pocaFn . . .  förkunna Bacchi tropp.

En härhold.
Nu är en Movitz född, Trompetare blås opp!

(Trompeter.)
Mollberg.

Mousquette auf axel . . . .  Marche. — (5: 144, 47.)

Nu är en Movitz född: diktverket är uppbyggt på firandet av dubbel
festen Movitz’ död — Movitz’ födelse, och skalden har nu nått fram till 
slutet av sitt kontrapunktiska tema. Efter en avslutande sens moral stänges 
Templets port, och dikten är slut.

* SU 5, komm. s. 118.
5 O. Antonsson, The Praxiteles marble group in Olympia, diss. 1937, s. 97, 114-41; 

fig. 13, 14, 17.
4 — 5GS21G Samlaren 1956
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6. Movitz som »dio dell’Inferno».

Den religionshistoriska forskningen i våra dagar har i hög grad intres
serat sig för den ktoniska sidan av det dionysiska mytkomplexet.6 En 
författare (Metzger) går så långt som till att hävda »1’identification on 
plutôt la confusion de Pluton et de Dionysos» kanske redan på 400-talet 
f. Kr. ; i varje fall fr. o. m. följande århundrade sages Dionysos i folktron 
ha betraktats som »une divinité infernale».7 Lyckligtvis har jag icke att 
ta ställning till dessa invecklade och kontroversiella frågor, vilka ligger 
utanför min kompetens, men redan att söka bilda sig en uppfattning om 
vad man visste eller trodde under 1700-talet i dessa materier visar sig 
besvärligt nog.

Till en början kan man konstatera, att redan renässansens mytografer 
på en punkt var väl orienterade: så gott som varje äldre redogörelse för 
Dionysos’ liv och kult innehåller berättelsen om hur guden en gång ned
steg i dödsriket för att hämta sin mor Semele upp till Olympen. En av de 
mest lästa myttolkarna från 1700-talet, abbé Banier, som Wennerdahl 
ofta citerar, förklarar tidstypiskt rationalistiskt myten så: »Il y a appa
rence ( . . . )  qu’ils ont voulu parler de quelque évocation qu’il fit de l’Ombre 
de Sémélé, ou plutôt de son apothéose; l’ayant, pour ainsi dire, retirée 
des Enfers, pour la placer dans le Ciel, où elle fut mise au nombre des 
Déesses».8 Även Wennerdahl anför denna myt: »Åtskillige äfwentyr sättas 
på Bacchi räkning ; såsom hos Diodorum och Plutarchum, at Bacchus steg 
ned til the underjordiska, at hämta sin döda Moder tädan. Hwar med 
man bör förstå hennes Apotheosis, eller at Bacchus giorde henne, lika 
som åter lefwande, när hon wardt, för sin Son skull, dyrkad efter döden, 
som en Gudinna.»9

Semele-episoden uppfattades som en engångsföreteelse och sattes knap
past i samband med myterna om Dionysos’ periodvisa vistelse i underjor
den. Men nu räknade exempelvis Universal Lexicon med inte mindre än 
åtta olika Bacchus1 ; i antik poesi säges guden oftast ha behandlats som 
Jupiters son med kungadottern Semele eller med växtlighetsgudinnan 
Ceres (grek. Demeter). Enligt en annan tradition var emellertid Bacchus 
son till Jupiter och Plutos maka Proserpina (Persephone), och denne 
Bacchus dväljes tidvis hos sin mor, underjordens härskarinna. Lexikonet 
berättar sålunda: »Als er zu der Proserpina gekommen, soll er drey Jahr 
geschlaffen, und hernachmals seine Zeit in denen Reyhen derer Nymphen 
zugebracht haben.»2 Som källa anges bl. a. den 53 :e orphiska hymnen, 
vilken i Martin P. Nilssons prosaöversättning lyder: »I call upon Bacchos,

ö Se förutom standardverket M. P. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion, 1, 
2:a uppl. 1955, och 2, 1950 (ingår som band 5: 2:  1-2 i Handbuch der Altertumswissen
schaft), t. ex. Jeanmaire, passim; A. Lesky, Dionysos und Hades (i: Wiener Studien. 
Zeitschrift für Tclassische Philologie, 54, 1936, s. 24-32) ; Festugière, s. 192-211, 366- 
396; H. Metzger, Dionysos chthonien d ’après les monuments figurés de la période 
classique (i: Bulletin de correspondance hellénique, 68-69, 1944-45, s. 296-339).

7 Metzger, s. 318, 323.
8 Banier, s. 87.
0 Wennerdahl, s. 102.
1 Universal Lexicon, 3, 1733, sp. 43, »Bacchus».
2 Ibid. sp. 45 f.



Bellmans, Movitz’ och Bacchi Tempel 51

appearing every second year, the chthonian Dionysos, aroused together 
with fair-haired nymphs, who, reposing in the holy house of Persephone, 
sleeps a holy Bacchic time of two years, but when he again arouses the 
trieteric revel he turns to a hymn with his fair-girdled nurses, now 
lulling to sleep, now arousing the times as the seasons wheel by.»3

Redan den italienska 1500-talsikonologen Vincenzo Cartari hade pre
senterat Bacchus som Dio delVInferno. På tal om menadernas attribut be
rättar Cartari nämligen, att dessa sades bära kransar av murgröna och 
ibland av poppel, »perche fu questa creduta arbore infernale, & che natu 
fosse sù le ripe di Acheronte ; & perciô la dettero gli antichi aile ministre 
di Baccho, perche tennero lui parimente per Dio dell’Inferno. Onde corne 
ho detto già finsero le fauole, ch’ei fosse nato di Proserpina, il ehe è vero, 
ogni volta, che sotto il nome di costui s’intenda il Sole, del quale dissi 
nella sua imagine, corne talhora ei si piglia per Dio infernale.»4

I samband med gåtorna kring den ktoniske Dionysos har frågan om den 
dystra Zagreus-mytens associering med Dionysos stor aktualitet i vår 
tids forskning; i mytografiska verk från 1600- och 1700-talen möter man 
däremot sällan namnet Zagreus. Hederichs Lexicon mythologieum (1724) 
meddelar dock: Zagreus »ist ein Beynahme des Bacchi, welchen Iuppiter 
mit der Proserpina zeugete, die Riesen aber hernach in dem Gefechte mit 
den Göttern zerrissen, dessen zappelndes Hertz so dann die Pallas zu 
dem loue brachte.»5 I Bacchus-artikeln kompletterar lexikonet denna be
rättelse, men typiskt nog utan att där nämna namnet Zagreus: »jedoch 
als er auch begraben worden, stund er nach einiger Zeit völlig hergestellet 
wieder von den Toden auf.»6

Även om namnet Zagreus sålunda sällan figurerar i framställningarna, 
så finner man dock i åtskilliga verk denna berättelse om Bacchus’ död 
och uppståndelse. Hederichs Lexicon ger otvivelaktigt läsaren föreställ
ningen, att den Bacchus, som titanerna slet sönder, var en vuxen krigare 
(inte ett lekande barn), och alldeles samma version får vi i Universal 
Lexicon.7 En fransk 1700-talsforskare, Fréret, berättar emellertid his
torien så här: »Ceux qui faisoient Bacchus fils de Jupiter & de Gérés, 
débitoient à son occasion la fable suivante. ’Les Titans, ennemis de Jupi
ter, animés par Junon, tuèrent le jeune Bacchus, mirent son corps en 
pièces, & même ils le firent cuire ; mais Cérès en ayant réuni les membres 
séparés, lui donna une nouvelle vie.’ Tel est le récit de Diodore».8

Detta hopsamlande av den döde gudens lemmar var en av de punkter, 
där Bacchus-myten flöt ihop med Osiris-myten, och att dessa båda gudar 
i själva verket var identiska, ansåg så gott som varje mytograf under 
1600- och 1700-talen.9 Det var inte minst på denna indirekta väg, som

3 M. P. Nilsson, Dionysos Lïknites (i: Kungl. Hum. Vetenskapssamfundet i Lund. 
Årsberättelse, 1951-52), s. 11 f.

4 V. Cartari, Imagini de gli dei delli antichi, cit. uppl. tryckt 1626, s. 349.
5 B. Hederich, Gründliches lexicon mythologieum, 1724, sp. 1967.
0 Ibid. sp. 421.
7 »In dem Kriege, welchen die Titanes mit denen Göttern führten, wurde er von 

denen erstem zerrissen. Minerua brachte dessen annoch sich bewegendes Hertze dem 
Jovi, als er aber begraben wurde, so wurde er wieder lebendig.» ( Universal Lexicon, 3, 
1733, sp. 46.)

8 N. Fréret, Recherches sur le culte de Bacchus parmi les Grecs (i: L ’Académie 
royale des inscriptions et belles-lettres. Mémoires de littérature, 1756), s. 255.

ü Se ovan s. 41 samt nedan s. 59.
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den mytologiska litteraturen gjorde klassicismens publik bekant med my
terna om Bacchus’ död och uppståndelse.

En författare ur encyclopédisternas krets, Boulanger, såg i Osiris »la 
nature personnifiée»: »Avant le solstice d’hiver on fait la recherche 
d’Osiris, c’est-à-dire qu’on laboure; on ensevelit Osiris, c’est-à-dire qu’on 
enterre la semence; il ressuscite, c’est-à-dire que la semence germe.»1 De 
s. k. gamla bacehanalerna betraktades av Boulanger som en motsvarighet 
till dessa årstidsceremonier: »on y célébroit périodiquement le retour ou 
la naissance de Bacchus qui après avoir été déchiré & brûlé par les Géans 
étoit revenu à la vie en vainqueur & en conquérant; on le représentoit 
par un jeune enfant».1 2 I fråga om Bacchus’ död och uppståndelse gällde 
det att formulera en tolkning, som direkt anknöt just till vinodlingens 
rytm. Och en sådan allegorisk tolkning fann man redan hos Frérets nyss
nämnde sagesman, Diodoros från Sicilien, troligen den antike mytograf 
som oftast citeras i 1600- och 1700-talens religionshistoriska framställ
ningar. Enligt denne är Dionysos vinet, son till jorden (Demeter) och 
det livgivande regnet (Zeus) ; vinodlarna krossar druvorna, jorden sam
lar ihop resterna och ger dem nytt liv.3

Universal Lexicons Bacchus-artikel föreslår en rad allegoriska tolk
ningar av gudens död och återfödelse: »Dass er von den Titanibus zerris
sen, und hernach wieder lebendig geworden, bedeutet die Pflantzung des 
Weins, da die abgeschnittenen Fächser aus der Erden wieder hervorkom
men. Doch kann es auch von der Zerquetschung der Trauben ausgeleget 
werden.» Att Proserpina utges för att vara Bacchus’ mor, innebär ingen
ting annat, än att vinet i likhet med alla andra växter har sitt ursprung 
i jorden.4 Likartad är den tolkning som presenteras i Hederichs Lexicon: 
att Bacchus sönderslites av titanerna men återfår livet säges syfta på 
»die Zertheilung, Senekung und wieder Hervor-Wachsung der Weinstöcke, 
oder auch auf die Abschneidung und Zermanschung der Trauben von 
den Wintzern, und den daher entstehenden Wein.»5

Det fanns emellertid också en annan typ av allegorisk uttolkning, enligt 
vilken Bacchus symboliserade solen, och Universal Lexicon framför även 
denna tydning: »Halten einige die Proserpinam vor des Bacchi Mutter, 
so bedeutet dieses, dass die Sonne sich unter der Erden verstecket, und 
gleichsam aus derselben wieder hervorkomme.»6 Artikelförfattaren säger 
sig emellertid anse vin-allegorien vara vida att föredra.

Fréret har t. o. m. försökt sig på en »vegetations-tolkning» av Bacchus’ 
dubbla födsel (dvs. ur Semeles moderliv resp. ur Jupiters lår)7: »La

1 N.-A. Boulanger, L ’antiquité dévoilée par ses usages, 1, 1766, s. 277 not. — Ver
ket utgavs posthumt av Holbach med förord av Diderot. Det är mycket möjligt, att 
•det är de som i verkligheten skrivit boken, eftersom kretsen beskylldes för att söka 
undgå ansvar för uttalande av farliga åsikter genom att utge skrifter i avlidna per
soners namn. (O. Gruppe, Geschichte der Tclassischen Mythologie und Religions g eschichte 
während des M ittelalters im Abendland und während der Neuzeit, 1921, s. 90 f. ; ut
givet som supplement till W. H. Roscher, Ausführliches Lexikon der griechischen und 
römischen Mythologie, 1884-1937.)

2 Boulanger, s. 257.
3 Festugière, s. 377; Nilsson, Dionysos Liknites, s. 13.
* Universal Lexicon, 3, 1733, sp. 51.
5 Hederich, sp. 432.
0 Universal Lexicon, 3, sp. 52.
7 Se ovan s. 7.
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double naissance de ce Dieu a sans doute rapport à l’art de provigner la 
vigne: on couche & on enterre les jets auxquels on veut faire prendre 
racine avant que de les couper & de les replanter ; car alors ces branches 
ont, pour ainsi dire, deux mères, dont l’une est le sep d’où elles sont 
sorties, & l’autre est la terre, où elles ont pris racine avant que d’être 
détachées du sep.»8

Under 1700-talet arbetade man sålunda med en i princip redan under 
antiken utbildad teori om vegetationsguden Dionysos, hyllad i en av års
rytmen betingad festcykel. Även de trieteriska dionysierna, som vartannat 
år firade Dionysos’ återkomst till jorden från Persephones mörka rike, 
ställde man med någon svårighet in i samma kedja.9 Men läran om en 
guds död och uppståndelse måste tydligen ha två sidor, en ljus och en 
mörk. Encyclopédisten Boulanger understryker mycket starkt denna klu
venhet även i festligheternas karaktär: Bacchanalerna och orgierna, vilka 
namn tyckas tala om idel glädje och lössläppthet, säges framför allt ha 
präglats av »un ton lugubre & funebre».1 Om någon blev ihjälslagen 
vid de tumult och slagsmål, som hörde till ordningen där, ansågs festen 
endast så mycket mera lyckad; de på detta sätt döda betraktades som 
offer för att blidka makterna.* 1 2 »En effet si la fin de ces solemnités & de 
ces mystères présentoit le spectacle de la joie quelquefois la plus dissolue, 
ils commençoient communément par la tristesse la plus profonde, par le 
deuil le plus funebre, par les larmes les plus ameres, par les lamentations 
les plus tristes & par les hurlemens les plus effrayans; tout y peignoit la 
mort, les tombeaux, les desastres; on y pratiquoit des jeûnes, des austé
rités, des macérations, des mutilations; mais à la fin tout revenoit à la 
joie, tout peignoit une nouvelle vie, une renaissance, une sorte de résurrec
tion & de renouvellement.»3

I det föregående har jag försökt skissera, hur man under 1700-talet 
föreställde sig de antika Bacchus-festerna präglade av gudens egenskap 
av vegetationsgud, som i takt med solens rytm dör och återuppstår, men 
hur såväl sorgen som glädjen-triumfen tänktes ha tagit sig uttryck vid 
en och samma fest i tur och ordning.

Gör man nu en jämförelse mellan å ena sidan dessa föreställningar 
och å andra sidan den fest som firas i diktverket Bacchi Tempel, så kan 
det inte frånkommas, att vi här har att göra med en överensstämmelse 
inte bara i stort utan också i väsentliga detaljer. Förra delen av den dik
tade festen präglas ju av den parodiskt överdrivna sorgen4 över Bacchus- 
Movitz’ död, medan senare delen mynnar ut i översvallande glädje och 
triumf över en en ny liten Movitz’ födelse. Symboliskt åskådliggöres 
känsloövergången av att nattmörkret och fackelskenet ger vika för den 
första morgonsolen, som till ackompanjemang av gök och lärka förgyller 
»vårens fiärillar» och det med vårblommor översållade tempelchor, där 
återfödelsen sker. Bellmans Bacchus-fest målar sålunda utan gensägelse

8 Fréret, s. 258 f.
0 Ibid. s. 252.
1 Boulanger, s. 274.
2 Ibid. s. 259 f.
3 Ibid. s. 276. — Jfr hur Pluche översätter bacchante med pleureuse (se ovan s. 14).
4 Se ovan s. 14.
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»la tristesse la plus profonde» följd av »une renaissance, une sorte de 
résurrection & de renouvellement», alldeles så som encyclopédisternas 
talesman tänkte sig bacchanalerna-orgierna.

Nu vore det naturligtvis oriktigt att läsa in alltför mycket av konse
kvens, av genomförd plan, i Bacchi Tempel, där fantasin låter de bisarra 
infallen leka självsvåldigare än kanske i något annat svenskt diktverk 
före Almqvist. Man bör därför inte hänga upp sig på att festen utspelas 
under en årstid lika svårbestämbar som lokaliteten och den dödes innersta 
identitet. Ty visserligen födes templets barn i en vårlig inramning, tjä
dern spelar (5: 54), ovs., men körsbären är redan mogna (5: 4, 60 f.), 
natthimlen lyses upp av stjärnornas »dunckla låga» (5: 3, 51) och den 
höstliga druvpressningen pågår. Motsägelser av alla slag hör till den litte
rära burleskens traditioner, och inte minst Bellman begagnade denna 
teknik.5 Ändå frågar man sig, om inte motsägelsen i fråga om årstiden 
möjligen kan sammanhänga med svårigheten att samarbeta de motstri- 
dande upplysningar, som tidens mytologiska litteratur gav just om sam
bandet mellan årstiderna och Bacchus-festligheterna. Ty å ena sidan vore 
det naturligt, om vegetationsguden Bacchus — och som sådan uppfattades 
han ju — återuppstod om våren, å andra sidan förklarade den ene för
fattaren efter den andre, att de stora Bacchus-festerna ägde rum på hös
ten, vid vinskörden. Så t. ex. uttalade Fréret, att glädjefesten med an
ledning av Bacchus’ återkomst efter två års vistelse hos Proserpina fira
des efter vinskörden vid slutet av hösten ; festplatsen var belägen »auprès 
des pressoirs».6 I Bellmans dikt trängs festmenigheten »vid strand där 
drufvorna di pressa» (5: 14, 84), och Trundman har svårt att göra sig 
hörd, när han sjunger »de slagna hieltars lof » :

Helt säkert detta folk vil Bacchi pressar klämma.7 (5: 117, 34.)

Boulanger medger, att den grekiska festkalendern är otillräckligt ut
forskad, men enligt hans mening firades anthesteriefesten vid höstdag- 
jämningen. På festens andra dag »on faisoit des libations & des effusions 
funèbres pour les ancêtres; le temple cle Bacchus, fermé toute Vannée, 
s’ouvroit en ce jour là».8 Fréret kommer med alldeles samma historia: 
»Le temple de Bacchus où elles s’assembloient étoit fermé pendant toute 
l’année, & ne s’ouvroit qu’au jour de la fête».9 Det grekiska Bacchus- 
templets öppnande endast på festdagen bör otvivelaktigt ses i samband 
med Bellmans namngivning av en rad verk1 tillhörande ordensdiktningen, 
däribland just Bacchi Tempel, öpnadt vid en hieltes död.

Till förmån för tanken att Parentator Jensens vision av Movitz först i 
helvetet och därefter i Olympen bör sättas i samband med Bacchus’ besök 
i underjorden för att hämta sin mor Semele upp till Olympen2, talar, att 
Bellman med säkerhet kände denna myt, eftersom den berättas av Wen-

5 Ibid. s. 13. — Ett typiskt exempel: »De qvafda vindars sus som ljumt och kyligt 
fliigta» (SU 5: 27). Skämtet upprepat i Afton-qväde (SU 2: 73).

0 Fréret, s. 252.
7 Se ovan s. 20. — Uttrycket förefaller ofta att vara en metafor för supning.
8 Boulanger, s. 146, kurs. här.
!) Fréret, s. 252.
1 Se ovan s. 2.
2 Ibid. s. 50.
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Fig. 6. Den ktoniske Dionysos. Rödfigurig vasbild från 300-talet f. Kr., efter R. Eisler, 
Weltenmantel und Himmelszelt, 1, 1910. Bilden tolkad som höstguden Dionysos avlö

sande det ljusa halvårets gud, Apollon, över »jordens navel» i Delphi-templet.

nerdahl; men mot antagandet måste anföras mytens ringa likhet med Bell
mans dikt, där det ju inte alls är fråga om ett hämtningsmotiv utan om 
en avlidens vistelse i dödsriket. Mig förefaller det betydligt sannolikare, 
att Bellman i stället alluderar på myterna om Bacchus’ periodvisa vistelse 
i underjorden som »dio delTInferno» (Cartari). Ty just som en ktonisk 
gud, i en mäktig och straffande härskares skepnad, framträder .Movitz 
därnere i avgrunden:

I svart fotsidigt släp med gyllne stiernor stänkt.
Hans upsyn tyktes vred, hans spridda blickar knlna. (5: 125.)

I en liknande symbolklädnad kommer den skräckinjagande Nyx till mötet 
med sin dotter Felicia. »Höljd i vid, svart, stjernstickad skrud» och med 
den bleke Thanatos vid sin sida nalkas Nattdrottningen i sin ebenholts- 
svarta vagn, dragen av tolv svarta gripar. Nyx »slår upp det stjernstic- 
kade doket från sitt anlete. I samma ögonblick syns himlen stjernklar.» 
Efter katastrofen återkommer den höga och bjuder sitt mörker härska 
över Felicias ö:

Bred ut dig, stjernemantel, öfver land och haf!3

Atterboms kosmiska fantasi visar den urgamla härskarsymbolen i all 
sin prakt. Under medeltiden hade kejsare och konungar burit st järnman
teln som kröningsdräkt, i antikens Hom hade den förvarats bland Capi- 
toliums tempelskatter och bars först av triumftågens fältherrar och blev 
senare kejsarnas privilegium. Men långt före Roms epok hade st järnman
teln burits av gudarna; än den ene, än den andre av dem, både inom och

:5 Atterbom, Lycksalighetens ö, Tredje äfventyret, »Nejden omkring Ungdoms-käl- 
lan»; Femte äfventyret, »Slottet, och trakten deromkring».
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utom den grekisk-romerska kulturkretsen, har förknippats med den heliga 
skruden.4

Den egyptiske skalden Nonnos av Panopolis berättas i sitt väldiga epos 
Dionysiaca (troligen från början av 400-talet efter Kristus), hur Dionysos 
efter sitt indiska fälttåg kom till den assyriska staden Tyros och där be
gav sig till Herakles Astrochitons (den stjärnbemantlades) tempel. Till 
avskedsgåva skänker Herakles sin höge gäst en (eller sin) st järnmantel. 
I denna kosmiska klädnad ser vi Dionysos på en antik vasmålning, av allt 
att döma föreställande druvmognadstidens höstmörka gud, avlösande sol
guden Apollo, som härskat under sommarhalvåret5 (fig. 6).

Det är frestande att tänka sig Movitz i st järnmanteln, som en avsikt
lig karikatyr av Dionysos — men kan Bellman ha känt till gudens sam
band med den kosmiska manteln? Alltför egendomligt vore det inte, 
eftersom Nonnos’ arbete fanns tillgängligt i fransk prosaöversättning. 
Gåvoepisodens föga framträdande plats (kort och gott: Herakles »luy 
donna une camisole estoillée»6) tyder emellertid inte på något samband 
med Jensens vision. Långt troligare är det, att Bellman stött på Dionysos 
som st järnmantelns bärare i någon mytologisk handbok; Nonnos hörde 
till de flitigast citerade auktorerna i den mytologiska litteraturen. En 
muntlig sagesman är naturligtvis inte heller osannolik.

Men det kan också vara en egendomlig tillfällighet, att Bellman råkat 
styra ut Bacchus-Movitz i gudens mystiska skrud, och den eventualiteten 
bör väl ses i samband med att renässansens humanistiskt bildade konst
närer (med lärdomsbjässar som rådgivare) stundom tog upp stjärnman- 
telsmotivet. I sin lärda men kanske något äventyrliga undersökning av 
detta har Robert Eisler7 bl. a. dragit fram en tavla ur ett Berlin-museums 
samlingar, målad av Luca Signorelli och föreställande Pan i svart st järn
mantel (fig. 7). Från den antika mytologiens sfär övergick denna till 
den kristna, och så finner vi också Himladrottningen i svart mantel »med 
gyllne stiernor stänkt» (fig. 8). Och naturligtvis försmåddes den inte 
heller av den allegoriska ikonografien. Cesare Ripa tänker sig Benignitå 
som en »Donna vestita d’azzurro stellato d’oro» »a similitudine del Cielo», 
och Poesia som en »Giovane bella, vestita d’azzurro celeste, sopra il qual 
vestimento vi saranno molte stelle»: »La veste con le stelle, significa la 
diuinitå»8 (kurs. här).

Men hur Bellman än kommit fram till idén att iföra Movitz den kos
miska manteln i helvetet, som en maktens symbol måste skalden ändå ha 
tänkt sig den, i harmoni med Movitz’ skräckinjagande uppsyn. Så upp
fattar också Janke Jensen saken, ty »den svarta mantelns släp» gör den 
arme visionären utom sig av fasa. (5: 125.) Det verkar då mer än san
nolikt, att Bellman även i denna episod lekt med parallellen Movitz-Bac- 
chus, men denna gång haft i sinnet inte Semeles utan Persephones son, 
den ktoniske Dionysos, »divinité infernale».

4 R. Eisler, Weltenmantel und Himmelszelt, Religionsgeschichtliche Untersuchungen 
zur Urgeschichte des antiken Weltbildes, 1, 1910, passim.

u Ibid. s. 75. —  Se även A. B. Cook, Zeus. A study in ancient religion, 2, 1925, 
s. 262.

0 Nonnos, Les Dionysiaques, 1625, s. 629 (slutet av 40:e sången).
7 Eisler, s. 86 (Pan), s. 85 (Madonnan).
8 Ripa, s. 43 f., 406 f.
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Fig. 7. Pan »I svart fotsidigt släp med gyllne stiernor stänkt». Detalj av målning av 
Luca Signorelli (omkr. 1441-1523). Målningen uppbrunnen under andra världskriget.

7. Antikt och kristet blandat.

Vi har i det föregående sett, hur Bellman med hjälp av en avancerad 
allusionsteknik leder sina läsares associationer inte bara till Bacchus och 
Grekland utan också till Jesus och bibeln. Tillvägagångssättet måste för 
att rätt förstås ses mot bakgrunden av två viktiga förhållanden.

I litteraturen möter ända sedan medeltiden en sällsam »Mischung und 
Amalgamierung der antik-klassischen und der jüdisch-christlichen Ele
mente», såsom August Rüegg har betitlat ett av huvudavsnitten i sitt 
lärda verk om Jenseitsvorstellungen vor Dante. Denna blandning finner 
författaren särskilt karakteristisk för renässansens humanism och ännu 
för diktare som Shakespeare och Calderon. Det mest talande exemplet är 
dock Dante, som i Inferno placerar Odysseus vid sidan av Guido da Mon-
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Fig. 8. Madonnan i kosmisk mantel. Målning av Sano di Pietro (1406-1481).

tefeltro, och Jason bredvid Potifars hustru; i Purgatorio straffas för gi
righet Midas, den bibliske juden Acham och romaren Crassus; Gud kallas 
stundom Imperadore eller Sommo Giove, paradiset betecknas som Olimpo 
och furierna som »le meschine della regina delFeterno pianto»9, dvs. tjä- 
narinnor hos helvetesdrottningen Proserpina (Lucifers maka?).

Bellman har alltså utgått från en lång och synnerligen stark litterär 
tradition, när han i de båda burleska hinsidesvisionerna smälte ihop bib
liska och antik-klassiska element.

Den inte så litet blasfemiska parallellen Movitz-Bacchus-Kristus sam
manhänger otvivelaktigt också med att den mytografiska litteraturen se
dan mycket länge överflödade av synkretistiska hypoteser, vilka inte säl
lan för i vårt sinne Ruclbecks Atlantika med dess djärva sammanställ
ningar av nordiska och antika gudar — liksom Rudbeck byggde man

0 Dante, Inferno 9: 43 f. — A. Rüegg, Die Jens eit sv or Stellung en vor Dante und die 
übrigen literarischen Voraussetzungen der »Divina Commedia». Ein quellenkritischer 
Kommentar, 2, 1945, s. 99 f. — Se också H. R. Patch, The other world according to 
descriptions in medieval literature, 1950, spec, kapitlet »The literature of visions», 
s. 80 ff.
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gärna på de mest äventyrliga etymologier. Den energiska analogijakten 
hade ingalunda avstannat under 1700-talet. Analogier mellan t. ex. just 
Bacchus och utomgrekiska gestalter kunde visserligen tolkas radikalt olika 
eller förnekas, alltefter författarens grundsyn, men de diskuterade be
röringspunkterna räknas i regel troget upp i varje verk. De båda svenska 
handböckerna utgör därvidlag inga undantag.

Wennerdahl berättar sålunda, att »then älste och rätte Bacchus, hwil- 
kens dyrkan wardt allmänt wedertagen, är ingen annan, än then urgamle 
Aegyptiske Konungen, och Af guden Osiris».1 »The som mena sig finna 
Afgudarna igen uti bibliska historien, om hwilken något rychte kommit til 
hedningarna, påstå at Bacchus är then samme, som Noach, eller ock Nim
rod: men i synnerhet hafwa Hyetius och Vossius budit til at bewisa, at 
Bacchus är en med Moses.» Skälen »äro förde til en stor sannolikhet», 
menar Wennerdahl.1 2

Hur litet utrymme Acharius än har till sitt förfogande, så redovisar 
han dock i detalj »bevisen» för Bacchus’ samband med Nimrod och 
Moses. Så t. ex. brukade Bacchus liksom Nimrod kallas »en wäldig Jä
gare», och liksom denne förknippas han med vinodlingen ; men det defini
tiva beviset är som vanligt en etymologi: Bacchus säges betyda »Cusi Son, 
hwilket är Nimrod» ! Som bevis för att Bacchus och Moses i själva verket 
är identiska, anför Acharius bland annat, att bägge sägas ha burit horn 
i pannan.3

Det är sannolikt mer än en myttradition, som lett fram till föreställ
ningen jägaren Bacchus, men åtminstone till stor del sammanhänger den 
med myten om den kretensiske jaktguden4 Zagreus: »L’étymologie, fa
milière déjà aux anciens, du nom de Zagreus, Te Grand Chasseur’, reste 
en somme le plus vraisemblable comme interprétation du nom de cette 
divinité ou identique ou identifié (ce n’est question que de nuance) au 
Dionysos égéen.»5 Jeanmaire har påpekat, hur i Euripides’ Bacchanterna 
bilden av Pentheus som ett av menaderna (hundarna) jagat villebråd ide
ligen återkommer och förbereder den hemska scen, där Pentheus’ mor på 
spetsen av sin thyrsos bär huvudet av sin son, som hon tagit för ett lejon 
och sönderslitit. Menaden ger all äran av jaktlyckan åt Bacchos. Guden 
»est ici qualifié avec une insistance voulue de Maître piqueur de la meute 
et de Seigneur de la Chasse: ce dernier titre en particulier (au vers 1192) 
anax agreus, rappelle par sa consonnance, qui ne peut être fortuite, le 
nom de Zagreus.»6

Vissa mytologiska verk från 1700-talet gjorde t. o. m. gällande, att 
Bacchus-festerna i själva verket inte var något annat än dramatiska fram
ställningar av gamla jakter: »Le rapport de ressemblance entre Bacchus 
& Nembrod, est fondé sur ce que les fêtes qui portent le nom de Bacchus 
sont des représentations des anciennes chasses, & que Nembrod avoit été 
un puissant chasseur» ; Nimrod säges ha anordnat väldiga jakter vart-
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1 Wennerdahl, s. 100. — Jfr ovan s. 41 f., 51 f.
- Wennerdahl, s. 104.

Acharius, s. 76 f.
1 Festugière, s. 372.
5 Jeanmaire, s. 272.
0 Ibid. s. 273.
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annat år, vilket skall ha motsvarat Bacchus-festernas periodicitet7; fest
deltagarnas rusande fram och tillbaka markerade själva jakten!8

Bellman, som så idogt utnyttjat åtminstone Wennerdahl och Acharius, 
har tydligen varit väl insatt i arten av detta lösliga analogitänkande. Jäm
för f. ö., hur han i Fredmans sång nr 39 kallar Moses »en präst med 
horn» (2: 87) och i en ordensdikt utnämner en jägmästare till »Bacchi 
Nimrod» (4: 79) !

Under sådana omständigheter frågar man sig, om inte den mytologiska 
litteraturens berättelser om Bacchus som jägare och om Bacchus-f esternas 
samband med jakt kan ha varit anledningen till att Bellman lagt in en 
längre, till synes ovidkommande jaktskildring i början av Bacchi Tempel 
17i83 (5: 65 ff.). Ett sådant antagande behöver inte utesluta, att den 
realistiska jaktepisoden kan ha färgats av minnen från gustaviansk falk
jakt, såsom Stålhane9 gjort gällande. Däremot har jag mycket svårt att 
tro på dennes hypotes, att Belinda, som trött av jaktens vedermödor som
nar in lutad mot sin häst, skulle vara ett hyllningsporträtt av den sköna 
hovdamen Augusta Löwenhielm, född von Fersen. Det synes mig ha varit 
en skäligen klen komplimang till den ståndsmedvetna grevinnan att föra 
in henne i detta burleska sammanhang — även om Ulla Winblad endast 
ser henne genom sin kikare, vilket ju för all del kan sägas borga för det 
nödvändiga avståndet mellan ett kungligt jaktparti och Movitz’ vänner. 
Men Martins gravyr visar Belinda mot bakgrunden av Bacchi Tempel 
(5: 67), hon kallas hela tiden nymf, bär utslaget hår liksom Bacchus- 
festens deltagare, och — framför a llt! — över länden på sin häst har 
hon lagt ett typiskt dionysiskt attribut, »en fläckig panterhud». Trots att 
Bellman kallar jaktdeltagarna »Dianas folk», är jag därför böjd att tro, 
att den av Ulla skildrade jakten från början stod i ett mer än tillfälligt 
samband med den stora folkfesten för Bacchus, vars påstådda identitet 
med den bibliske jägaren Nimrod var skalden välbekant.

8. Allegorier, symboler m. m.

Intresset för allegorisk konst av olika slag var fortfarande starkt på 
Bellmans tid. Den framväxande nyklassicismen medförde inte någon bryt
ning med den, även om Winckelmanns Versuch einer Allegorie, besonders 
für die Kunst (1766) visar ett behov av förnyelse — ordet besonders be
tyder väl, att författaren tänker i någon mån även på litteraturens be
hov. Även i Bellmans eget Stockholm fanns detta intresse1, därom vittnar 
bl. a. förutom Abraham Sahlstedts Sinnebilds Konsten (1758) den orgie 
av allegorier, som utbröt vid Adolf Fredriks begravning och Gustaf IILs 
kröning. Se därom Pehr Flodings bildvolym i folioformat (tryckt 1772): 
»Solemniteter, som för ef öllo i Kongl. Residence-staden Stockholm, åren 
1771 och 1772; bestående uti: sorge- och frögde-prydnader, sinnebilder

7 Pluclie, s. 230.
8 Ibid. s. 226.
0 Stålhane, s. 69 ff .
1 I Henry Olssons nyutkomna Törnrosdilctaren och andra porträtt, 1956, finner man 

vid s. 128 en »Symbolisk målning av kungamördaren Anckarström, utförd på Lindö 
och tillägnad vännen Brite Louise Gjörwell 19 sept. 1778.»
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Fig. 9. jDen sönderslagna krukan. Målning av J.-B. Greuze, utställd i Paris-salongen 1777. 
Det är tydligen konstnärens mening, att flickan stött sönder sin kruka mot fontänens 

kraftfulla lejonhuvud till höger.

och inscriptioner». (Sinnebilder översattes i den vidstående franska tex
ten med Emblèmes.)

Går man över till måleriet, finner man lätt en allegoriserande tendens 
även där. Linjen från Winckelmann till den geniale förnyaren av alle
goriens uttrycksmedel, Goya, går, som Goya-forskaren Folke Nordström 
vänligt påpekat för mig, över Winckelmanns nära vän Mengs, som på 
1770-talet fick en inflytelserik ställning vid de spanska gobelängväve- 
rierna och i denna egenskap blev en av Goyas största uppdragsgivare.

En annan av tidens mest beundrade målare, Jean-Baptiste Greuze, ut
vecklade i sin konst ett erotiskt symbolspråk (se fig. 9), inte minst i sina 
otaliga flickporträtt: »Liksom medeltiden fann på talrika symboler för 
Marie bevarade jungfrulighet, så skapade Greuze ett lättfattligt tecken
språk för motsatsen: en spräckt kruka, krossade ägg, en sönderslagen 
spegel eller en tom fågelbur.»2 Till denna symbolteknik, som gjorde utom

2 Bonniers allmänna konsthistoria, red. A. Bomclahl, 5, Rokokon, förf. av A. Lind
blom, 1929, s. 82.
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ordentlig lycka hos samtiden, finner man en motsvarighet i Bellmans 
konst, även om motiven där transponerats ned till ett lägre, ofta bur
leskt plan: förförda oskulder är det ont om bland systrarna i Fredmans 
och Movitz’ vänkrets. Frånvaron av sentimentalitet och moralism gör 
också, att Bellmans sexualsymboler inte verkar slippriga. Tillvägagångs
sättet är dock inte olika, men jag hävdar naturligtvis inte något direkt 
samband. Jämför t. ex. Greuze’ oskuldssymboler med den ros som Movitz 
vill plocka hos »den dygdiga Susanna» i ep. 33:

Sitt stilla, tag min ros ej bort.
För Mossiö
Skal jag mö
I dessa böljor dö. (1: 96.)

(Kanske bör denna dunkla passage läsas så: Förr, dvs. hellre, än att Mo
vitz skall få ta hennes ros, vill hon dränka sig.) Och när det i ep. 49 
heter, att »Jeanna tappa sin rubin» (1: 165), frågar man sig, om inte 
raden rymmer undertoner av samma art. I slutstrofen av ep. 80 (Liksom 
en herdinna) snarkar som vi minns »Ulla kullstjelpt som en Fru» hos 
Mollberg, och deras erotiska känslostorm före insnarkandet har skalden 
antytt endast i symbolens form:

På backen mot luckan Hästen gul 
Upreser sin man i sky;
Så Korg och Blankarder, Skenor och Hjul 
Med lossnade skrufvar fly.
I eldad brunst han trängtar sin kos,
Och frustar med en gnäggande nos. (1: 268.)

Om musikens och musikinstrumentens roll som sexualsymboler har re
dan talats3; andra symboler står i sin enkelhet ofta täckordet nära. Så 
t. ex. i ep. 44, där vi finner en annan Movitz än Ullas eldige älskare. Här 
har han slagit sig ut för en änka »väl försökt och van», men »som en 
gammal Bacchi träl» »somna han mot väggen krumpen» i stället för att 
visa henne sin uppskattning. Fredman lägger ut denna sorgeliga visas 
sens moral:

När du dig utkorar 
Någon Brud så fort;
Drick ej mera än du tål,
Tänk på dina göromål,
På din Chloris, där hon ligger 

Pigger,
Visar dig sin blomsterskål. (1: 144.)

I Bacchi Tempel 1779 använder Bellman samma lättfattliga metafor; 
till yttermera visso sörjer ett tankstreck för att meningen för all del inte 
skall gå läsaren förbi. Scenen är Olympen, där Movitz uppvaktas av all
sköns »läckra Nuditeter», bl. a. sånggudinnor »med gyldne — smultron
skålar». (5: 44.) Men stundom har symbolen givits en mera utspekulerad

:i Se ovan s. 22.
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form, såsom i ep. 43, »Til Ulla Winblad, skrifven vid et ömt tilfälle», 
där Ullas födselsmärtor avlockar Fredman detta beklagande av kvinnans 
lott:

Skönhet, hvad tvång!
Tusend dödar kring dig stimma;
Ända i din kärleks timma,
Måste dn en död förnimma;
Masken dold i blomman bådar blommans död. D. C.

(1: 142.)

Att blomman här har samma metaforiska innebörd som blomsterskålen i 
följande epistel och att masken är en phallos-symbol förefaller mer än 
sannolikt.

Symboler eller täckord av denna art finner Bellmans läsare på var och 
varannan sida, och de är ofta av så rättfram natur, att man om dem kan 
säga som Afzelius om Chloris’ blomsterskål: de är »tydliga nog till sin 
innebörd och ropar iiite efter lärda utläggningar».4

En annan sida av Bellmans symbolspråk är hans exempellöst intensiva 
utnyttjande av attribut-tekniken, vilket Afzelius så utomordentligt har 
utrett med förödande verkan på den seglivade missuppfattningen, att 
Bellmans konst skulle vara »realistisk» i vanlig mening. Attributen kan 
naturligtvis vara symboliska, såsom Dödens lie, Ceres’ ax osv., men de 
tjänstgör också som igenkänningstecken alldeles som i konsten: tritonernas 
horn, svarvarens tumstock osv. Här är gränsen inte skarp.

Långt vanskligare att handskas med är frågan i vad mån Bellman 
har utnyttjat den äldre konstens outtömliga förråd av symboler av an
nan art än stående attribut. Hur långt sträckte sig skaldens kunskaper 
på detta område? Hur långt hans artistvänners? Vad innehöll hans egna 
och vännernas bokhyllor i fråga om ikonografi? Här möter oss idel obe
kanta faktorer. Men att Bellman intresserade sig också för dylika ting, 
det finns det ingen som helst anledning att betvivla. Åtminstone ett 
ovedersägligt och välbekant belägg har vi ju i epistlarna: Movitz’ porträtt 
av Bergströmskan i ep. 39. Fredman beundrar vännens skicklighet men 
förstår inte en allegorisk finess:

Och excellent
Liljans Madam,
Har du skildrat, Bror, på väfven.
Men säj mig reson,
Hvarför sitter hon
Med en fogel uti näfven?5
Jo reson är den,
At dess ägta vän,
Fader Bergström lefver än. (1: 123 f.)

En annan välbekant allegorisk fågel i vår 1700-talslitteratur är fru 
Nordenflychts sörjande turturduva. Enligt Albert Nilsson skulle för
fattarinnan ha lånat denna symbol »från den mystiskt-pietistiska poesien. 
Den sörjande turturduvan figurerar här ofta som en bild av själen.»6

4 Afzelius, M yt och bild, s. 61.
n Om denna symbol se nedan s. 70.
0 A. Nilsson, Fru Nordenflychts religiösa dilctning, Lunds univ:s ärsslcr., NF, avd. 1, 

bd 14, nr 15, 1918, s. 44 f. not.
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Men frn Nordenflycht är ju nybliven änka, när hon i denna lilla samling 
ger en bild av »huru den ensamma Turturdufwan förnöter sina stunder», 
och hon dedicerar dikterna till en väninna, som »så innerligen gladdes 
av hennes sällhet, när hon bodde med sin ljufwa Maka i Paradis lunden» 
(företalet). Det är därför alldeles uppenbart, att turturduvan här är den 
välkända symbolen för änkeståndet: »Durch die auf einem verdorrten 
Zweig sitzende Turteltaube wird der Wittibstand angedeutet», skriver 
von Sandrart i Iconologia deorum.7

Djur (inte minst fåglar), blommor och frukter är den äldre allegoriska 
konstens kanske viktigaste byggklossar. Med Movitz’ »fogel» och fru Nor- 
denflychts sörjande turturduva som stöd för mitt tilltag skall jag för
söka mig på den vanskliga uppgiften att konfrontera ett antal företrä
dare för just fauna och flora i diktverket Bacchi Tempel med deras alle
goriska motsvarighet i den ikonologiska litteraturen. Ingen kan vara mera 
medveten än jag själv om hur osäker mark man här rör sig på, och när
mast följande sidor har också långt mera karaktären av en första re
kognoscering i en för oss främmande och svårframkomlig terräng än 
av en uttömmande behandling med definitiva resultat.

Som de två äldsta ordensdikterna visar, bestod Bacchi ordens förnämsta 
utmärkelser av ett kors och en stjärna, båda med bilden av »Två för- 
gylda Svin». (4: 4, 6.) I överskrifterna till ett halvt dussin ordensdikter 
från åren t. o. m. 1770 finner man sedan uttrycket »Riddare-capitlet af 
De Två Förgylda Svinen», och ännu i ett brev från 1791 leker Bellmans 
fantasi med samma lustighet. (4, komm. s. 13.) Men denna kunde också 
varieras: När en av de mest förtjänta medlemmarna dubbades till adels
man inom orden,

Den nye ädlingen får namnet von Ehrensugga, »som dess Bacchanaliska 
vapen efter Heraldikens reglor på det nogaste utvisar».8 Att von Ehren- 
suggas namn är inspirerat av den i bacchanaliska sammanhang heder
samma beteckningen fyllsvin, som SAOB9 belagt äldst just vid samma 
tid, nämligen i Berchs tidning Posten 1768, verkar mycket troligt.

Svinet var sålunda på Bellmans tid och inte minst i hans eget språk 
metaforiskt starkt förknippat med fylleri. Det kan då förefalla helt na
turligt, att Bellman sammanställer Movitz nere i underjorden med ett 
svin:

Men är ordensskämtet och skällsordet en tillräcklig förklaring till att 
Movitz står gränsle över son med ett musikinstrument (oboe) i handen

7 von Sandrart, s. 207.
8 Personförteckningen till Fredmans sånger (SU 2, före pag.). — Betr. »oljo- 

qvistarnas» symbolik se nedan s. 71 f.
0 SAOB, F 1873, »Fylla».

Bacchus sjelf hans Yapen ristar:
I ett gyldne fait, jo, jo!
Under tvänne oljo-qvistar
Stär en Sugga vid en ho. :||: (2: 2.)

Där får du Movitz se — så grann med röd skallmeija, 
Stå gräntzle på en so och siunga Pyteheija. (5: 42.)
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Fig. 10. Bacchus »stàr grântzle» pâ en panter, inte »pâ en so», som Movitz. Ur B. de Mont- 
faucon, l ’Antiquité expliquée, et représentée en figures, 1:2, 1719.

och sjungande Pyteheija? Både ställningen, valet av riddjur och sång
texten är så pass originella, att man måste fråga sig, vad detta skämt 
egentligen går ut på.

Vad först Pyteheija beträffar, har Oscar Wieselgren1 i en tidnings
artikel påpekat, att ordet förekommer i den folkviseparodi, som Holbergs 
Jeppe paa Bierget sjunger (akt I: 6):

Liden Kirsten og Hr. Peder de sat over Bord, Peteheia!
De talte saa meget skiendeligt Ord, Polemeia!
Om Sommeren synger den lystige Staer, Peteheia!, etc.

Går man från originalets text till de svenska 1700-talsöversättningarna, 
så finner man där formen Pittehäja (Pitehäia, etc.). Bedan i en dikt från 
1764 har Bellman själv använt omkvädet och just i den dubbla formen 
polimeja-pytiheja (8: 24 ff .), och detsamma gäller fyra dikter i Sondéns 
utgåva Fredmans Testamente1 2, varibland den kända visan Annika (Fat
tig gumma, med svafvelstickor, osv.). Jeppe nådde en enastående popu

1 »Bellmans orclensparodier'», Sv. Dagbl. 27 jan. 1936, s. 12; Andersen, s. 124.
2 Bellman, Valda slcrifter, 5, 1836, s. 101, 103, 325, 359.

5 - 5 6 8 2 1 0  Samlaren 1956
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laritet* 5 6 i vårt land under 1700-talet, varför det mycket väl kan vara från 
denna komedi, som omkvädet spritt sig till vår litteratur. Eller är det 
äldre där? Hur det än må; förhålla sig med den saken, är det dock 
tydligt, att Movitz’ sång rätt och slätt är en glädjeyttring.

Återstår att Movitz står gränsle över en so. Kan detta tänkas på ett 
eller annat sätt sammanhänga med den mytologiska eller allegoriska ikono- 
gr af iens bildtyper ?

Nu vet man, att Dionysos ofta framställdes ridande »på en tiger, stundom 
på et lejon, eller ock et panter-djur», såsom det berättas i Hela mytho- 
logien, uti en guda-ballet förestäld.4 Man skulle då kunna tänka sig, att 
Bellman som ett led i den parodiska parallelliseringen Movitz-Bacchus 
och med burleskens vanliga teknik helt enkelt bytt ut tigern etc. mot ett 
annat djur, som verkade komiskt genom de låga associationer det gav. 
Men nu står det strängt taget inte vare sig att Movitz rider eller ens 
sitter på suggan, utan han står gränsle över henne. I Montfaucons väldiga 
praktverk l’Antiquité expliquée5 (fjorton rikt illustrerade folioband!) 
finns faktiskt en bild av Dionysos (fig. 10), där .guden intar just denna 
attityd över ett av sina attributdjur, pantern. Det är alls inte omöjligt, 
att Bellman någon gång bläddrat i detta standardverk och sett illustra
tionen eller, väl sannolikare, sett en liknande Bacchus-bild i något annat 
verk — den mytologiska ikonografien var ju ytterligt traditionsbunden.

Men Bellmans stora intresse för den bildande konstens attribut stan
nade ju inte vid de mytologiska figurerna, utan den gällde (såsom Berg- 
strömskans »fogel uti näfven» visar) bl. a. också den allegoriska ikono
grafien. De djur, som hade traditionell hemortsrätt där, hade emellertid 
inte alltid samma allegoriska innebörd, vilket avsevärt försvårar tolk
ningen i våra dagar. I sin även för litteraturhistoriker ytterst givande 
undersökning rörande allegoriska framställningar av dygder och laster i 
Uppsala domkyrka har Folke Nordström6 bl. a. analyserat en skulptural 
utsmyckning föreställande två judar, som diar en so, ett motiv som åter
finnes i åtskilliga andra europeiska kyrkor. Tydningen av denna allegori 
är oviss av just nämnda anledning. Nordström konstaterar sålunda att 
svinet kan betyda djävulen, Sorditas (Smutsigheten), Luxuria (Kättjan) 
eller Gula (Frosseriet).7 De två sistnämnda tolkningarna torde vara van
ligast. Nordström antar, att judarnas verksamhet utmärker Ebrietas, 
Dryckenskapen, och son Gula.8

Den gamla striden mellan dygder och laster, antikens psychomachia, 
blev under medeltiden ytterst populär bland konstnärer, författare och 
predikanter. Gärna förlädes den till en rännarbana, och rustade som 
riddare bryter de gamla fienderna lans med varandra9, alla rikligt för
sedda med allegoriska attribut, bl. a. var sitt symboliska riddjur. Ett 1494

8 G. E. Klemming, Sveriges dramatislca litteratur, s. 71 ff., upptar inte mindre än 
femton svenska tryck från 1735 fram till Bacchi Tempel.

* Wettersten, s. 13 not.
5 Montfaucon, 1: 2, 1719, plansch 148: 5.
0 F. Nordström, Virtues and vices on the 14th century corbels in the choir of Upp

sala cathédral, 1956, s. 51-58.
7 Ibid. s. 56.
8 Ibid. s. 58.
0 O. Zöckler, Bas LehrstiicTc von den siehen Hauptsünden (i förf:s Biblisclie und 

Icirchenhistorische Studien, 1893), s. 86 ff.
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tryckt arbete, Compendium theologiae, gav de stridande enkla och lätt
fattliga symboler, vilket betydde mycket för populariseringen ; svinet upp
träder där som symbol för Luxuria.1

En fransk konsthistoriker, Émile Mâle1 2, har visat, att de sju huvud
synderna var ett favoritmotiv i hans lands mural- och miniatyrmåleri 
under 1400- och 1500-talen. Även Mâle har funnit, att antalet varianter är 
stort. Sålunda är svinet ibland associerat med Gula, ibland med Luxuria.3 
Det kan tilläggas, att den populära psychomachien trängde in också på 
teatern och i litteraturen över huvud taget. Så t. ex. har den kände skal
den Pierre Gringore skrivit en dikt, Château de labour (tryckt 1499), där 
la Luxure rider en get och la Gloutonie ett svin4, osv.

Dessa associationer fick svinet behålla även sedan psychomachiens roll 
i ikonologien minskats. Baudoins förutnämnda Iconologie från 1664, som 
bygger på Ripas stora arbete från 1603, samt det av Baudoins verk starkt 
beroende Essai d’un dictionnaire etc.5 framställer inte lasternas och dyg
dernas strid, och svinet har där ej sammanställts med Luxuria, däremot 
med la Gourmandise, dvs. Gula, samt med l’Indocilité och la Sottise.6

Joachim von Sandrarts Iconologia deorum (1680) ser i svinet symbolen 
för en människa, som »in Untugenden und Lastern seine Belustigung hat». 
»Das Schwein bedeutet auch ( . . . )  einen Wollüster /  unkeusche Wollust /  
und Faulheit: Diese alle mahlet das Schwein lebendig ab.»7

Med kännedom om det allegoriska svinets väsen förvånar man sig inte 
över att Bacchus stundom utrustades med ett svin som attributdjur. 
Universal Lexicon berättar sålunda, att guden brukade rida på en tiger 
runt en vinstock. »Bey ihm stehen ein Affe, ein Schwein und ein Löwe 
(. . .), und so siehet man ihn gemeiniglich auf denen Müntzen.»8 Ingen
dera av lexikonets båda källor9 för detta uttalande ger någon förklaring 
av svinets allegoriska innebörd i detta sammanhang.

Ett senare verk i genren, La Combe de Prezel’s Dictionnaire iconologi- 
que (1756), ger bättre besked. Efter att ha omtalat, att Bacchus brukade 
avbildas med lejon, tigrar och pantrar, vilka utmärker den grymhet som 
åtföljer ruset, påpekar författaren, att även andra djur kan införas i 
Bacchus-ikonografien: »le cochon, par exemple, seroit l’image de ces 
hommes, qui pendant l’yvresse se veautrent dans mille infamies.»1

1 Ibid. s. 91 f.
- É. Mâle, L ’art religieux de la fin du Moyen Age en France. Étude sur l ’icono

graphie du Moyen Age et sur ses sources d ’inspiration, 1908, s. 353.
:5 Ibid. s. 360.
4 Ibid. s. 363 f.
5 Se ovan s. 4.
0 I. Baudoin, Iconologie, ou, explication nouvelle de plusieurs images, emblemes, 2, 

1643, s. 157, 160 f., 170; J. van Wesel, Essay d ’un dictionnaire contenant la connais
sance du monde, des sciences imiverselles . .., 1700, fig. 11 vid s. 18 jämte text s. 21 
(Gloutonnie) ; fig. 11 vid s. 78 jämte text s. 81 (Indocilité); fig. 6 vid s. 70 jämte 
text s. 72 (Sottise).

7 von Sandrart, s. 203.
8 Universal Lexicon, 3, sp. 48.
0 Dels Albricus philosophus, Le deorum imaginibus, utg. flera gånger, t. ex. av A. 

van Staveren i Auctores mytographi latini, 1742, s. 927, dels det av Louis Jobert 
anonymt utgivna verket La science des médailles, 1692, som utgavs och översattes gång 
på gång. Universal Lexicon hänvisar till en tysk övers, av 1718, Einleitung zur Medail- 
len- oder Miintz-Wissenschafft.

1 H. La Combe de Prezel, Dictionnaire iconologique ou introduction à la connois- 
sance des peintures, sculptures, médailles, estampes, . . .  (utg. anon.) 1756, s. 37.
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Vi återvänder nu till Bellman. Allegoriernas växlande innebörd gör 
som vi ser alla tolkningar ovissa, men i fråga om Movitz’ sugga vågar 
man väl ändå påstå, att hon härstammar från den allegoriska grenen av 
släktet Sus, och att mycket nära anförvanter till henne gjort sig illa kända 
genom att visa sig offentligt tillsammans med Ebrietas, Gula och Luxuria. 
Vilken av dessa allegorier skall vi välja åt Movitz? Gula, frosseriet, lär 
man inte kunna räkna till hans skötesynder; Movitz hörde väl till den 
bacchanaliska elit, som hämtade »dagens frukost — Punch — i kurbits- 
fläskor» (5: 98). Svårare blir valet mellan de båda andra:

Venus blif vår Hjert-Gudinna,
Bacchus Strup-Monarch. (2: 41.)

Men hur hängiven anhängare av Luxuria Ullas Movitz än var, lär sug- 
gans upgift nog vara att framhäva hans innersta samhörighet med Strup- 
Monarchen !

Bellmans lilla snapshot av Movitz med skallmeja i handen stående 
gränsle över en so är ett exempel bland många på hur långtgående 
associationer skaldens allegoriska anspelningar ger, om man gör sig be
sväret att söka följa trådarna. Går man utanför de utpräglade attribut
djuren såsom Venus’ duvor (5: 63), Junos påfåglar (5: 129) och Jupiters 
örn (5: 72), är det väl i regel svårt att presentera en säker tydning, i 
synnerhet så länge man inte känner Bellmans ikonologiska beläsenhet. 
Mycket ofta har naturligtvis en stark skönlitterär tradition bestämt flo
rans och faunans enskildheter. När Jensens skräckvision ackompanjeras av

( . . . )  at ufven tjöt och ugglan gret i byn (5: 40)

så har Bellman endast skrivit ner precis vad läsaren väntade sig i den 
situationen. Ty uven var de nattliga kyrkogårdarnas och andra spök
aktiga sceneriers speciella2 fågel. Creutz hade inte glömt att föra in den 
som ett slags skräcksymbol i Camillas mardröm:

I nakna skrefvors djup jag röjer ufvars säten.
Från träsk och mörka kärr en gytjig bölja går;
Jag trampar dödas ben och mellan grafvar står. (l:a  sången.)

Långt mera tveksam blir man vid läsningen av ett halvt dussin rader 
i Bacchi Tempel, där Bellman antyder djur- och växtvärlden i tempel
lunden. Där finner vi nämligen inte bara en »dufven» kråka och en liten 
rödtjärt i sitt matbestyr, utan också vita tranor som »par om par» badar 
i Templets rännil, medan

( . . . )  pappgoijan gul och grön
I höga cederns topp sig ruggar fräck och skön. (5: 21.)

I 1783 års version har kråkan blivit röd, rödstjärten har bytts ut mot 
en hämpling och cedern mot ett mandelträd (5: 97) ; i samband med ett 
sådant återkommer papegojan i fortsättningen två gånger (s. 115, 118). 
Varför dessa ändringar? Har de företagits av hänsyn till meterns eller 
välljudets krav? Döljer sig någon annan mening i kråkans kulör än en

2 Felirman, s. 144. — Jfr dock nedan s. 75 f.
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strävan efter komisk effekt? Är det en ren händelse, att Bellman i några 
få rader sammanfört fyra fåglar, som samtliga hade stor vana att upp
träda i den allegoriska ikonologien: tranan, papegojan, hämplingen och 
kråkan ?

Enligt Joachim von Sandrarts Iconologia deorum (1680) symboliserar 
två kråkor, som sitter tillsammans, ett fridsamt äktenskap. »Die Krähe 
bedeutet anch Waschhafftigkeit [ =  Schwatzhaftigkeit] oder viel Plau- 
derns /  so der Minerva oder Weisheits-Göttin zuwidern ist. ( . . . )  Durch 
die Krähe /  sonderlich durch die bunte /  wird auch der Winter bedeutet.»3 
Där har vi alltså träffat på en släkting till den röda kråkan i tempellun
den — den brokiga kråkan. Vinter-allegorien är väl omöjlig för Bacchi 
Tempels del (snarare då pladdrigheten!), men blotta existensen av en 
brokig kråka i den allegoriska ikonografien — och bara där så vitt jag 
vet — gör det troligt, att den bacchiska kråkans röda färg döljer en eller 
annan undermening.

Den brokiga kråkan för oss emellertid över till den brokiga fågeln 
ö. h. t., avis discolor, vars skiftande symbolik Folke Nordström har haft 
anledning att gå in på, eftersom bland Uppsala domkyrkas skulpturer 
befinner sig »a gaudy bird», vars färger numera är försvunna, men som 
med all sannolikhet ursprungligen var »very brightly coloured».4 Lunden 
kring Bacchi Tempel har bortsett från den röda kråkan två typiska re
presentanter för avis discolor, båda ofta hållna som burfåglar: pappgoijan 
gul och grön — fräck och skön, samt hämplingen som också fyller alla 
rimliga anspråk på brokighet.5 Papegojan är upptagen i förteckningen 
över symboliska djur i von Sandrarts Iconologia deorum, men författarens 
kortfattade upplysning är nog inte till stor hjälp: »Der Papagay wird 
gehalten /  fur ein Kennzeichen der Wolredenheit.»6

I sitt stora och viktiga arbete The symbolic goldfinch har Herbert 
Friedmann visat, vilken betydande roll vissa allegoriska fåglar spelat 
ännu i barockens måleri, särskilt the goldfinch, dvs. steglitsan, samt 
»its close relative, the linnet»7, dvs. just hämplingen, vår bekanting från 
Bacchi tempellund, men även papegojan. Deras symboliska innebörd har 
enligt Friedmann varit rätt skiftande, men vad steglitsan och hämplingen 
beträffar har den kretsat kring dels åt er uppståndelsen och den därmed 
förbundna tanken på döden, dels fruktsamheten.8 »The exact meaning of 
the paroquet is conjectural».9

Att Bellman i gravyrsamlingar (1700-talets viktigaste ersättning för 
vår tids bildöverflöd i tidningar, tidskrifter, museer, fotografier, film, 
television osv.) har funnit både papegojan och steglitsan-hämplingen an
vända i ur realistisk synpunkt högst oväntade sammanhang är tydligen 
ytterst sannolikt, likaså måste han ha insett, att det rörde sig om sym-

3 von Sandrart, s. 207.
4 Nordström, s. 76.
5 »Huvudet och halsryggen grå, ryggen brun, samt pannan, hjässan och bröstet 

blodröda. Ving- och stjärtpennor äro svarta med ljusa kanter och näbben brun.» (Svensk 
uppslagsbok, 2:a uppl., »Hämplingsläktet».)

6 von Sandrart, s. 207.
7 H. Friedmann, The symbolic goldfinch. Its  history and significance in European 

devotional art, 1946, s. 29.
8 Ibid. s. 7, 9, 28 f.
0 Ibid. s. 54 f.
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holer. Däremot är det naturligtvis ovisst, vilken tydning han gav dessa 
symboler, men allt pekar ju på att han var livligt intresserad. Inte heller 
bör han ha haft svårt att komplettera sina eventuella bokliga kunskaper 
på området. Bellman behövde bara göra som Fredman, när denne inte 
förstod varför Movitz målade Bergströmskan »med en fogel uti näfven» 
— fråga sina vänner konstnärerna !

Alla de porträtt, som Friedmann har undersökt i samband med the 
symbolic goldfinch, har det gemensamt, att den avbildade har en fågel i 
handen, men exakt den av Movitz angivna tolkningen finner man inte 
där.1 Bergströmskans fågel torde emellertid stå i ett åtminstone indirekt 
samband med fruktsamheten: symbolen anger ju enligt Movitz, att hon 
inte är änka, och kanske skulle man kunna gå ett steg längre i anslut
ning till ett påpekande av Friedmann. »In connection with the fertility 
symbolism of the goldfinch, it may be pertinent to recall that in everyday 
usage in the Italian idiom, small birds, frequently the nightingale, are 
mentioned in the sense of phallic symbols. The phallus is often referred 
to as ’the little bird’. This usage is apparently not a modern innovation, 
but has a considerable antiquity.»2 Att denna symbolik inte förblivit obe
kant för de otaliga konstnärer, som gästade Italien redan på 1700-talet, 
kan man vara övertygad om. En tänkbar tolkning vore därför att Lil
jans madam har en phallos-symbol i handen till tecken på att hon inte 
lever utan man.

Det är emellertid mig veterligt inte utrett i vilken utsträckning medel
tidens och renässansens symbolvärld var bekant ännu för 1700-talets konst
närer, och säkerheten bjuder, att vi tar oss i akt för överskattning av 
denna kunskap. Låt oss alltså utgå från att det är en händelse som endast 
ser ut som en tanke, när hämplingen, i konsten symboliserande uppstån
delsen, döden och fruktsamheten, av Bellman inplacerats i stället för en 
annan fågel i ett diktverk, som från början till slut parallelliserar Diony
sos’ död och uppståndelse genom Movitz’ död och Ullas nedkomst med en 
ny liten Movitz. Hämplingen lämnar jag sålunda därhän — trots sitt alle
goriska förflutna och sitt uppträdande i dikten tillsammans med en röd 
kråka och en papegoja döljer den måhända här ingen undermening alls.

Men i fråga om vår andra avis discolor, papegojan, råkar vi befinna 
oss på så pass fast mark, att vi vågar ta ett litet steg till. I Bellmans 
egenhändiga handskrift En stuf rim (1780), där bl. a. Bacchi Tempel har 
införts, finner vi nämligen också en liten dikt, som visar vart skaldens 
associationer flög, när han satte sig ner för att skriva om en papegoja. 
Dikten tillhör en känd genre inom la poésie fugitive — det skämtsamma 
äreminnet över ett sällskapsdjur. Bellmans Papegoiiaden besjunger en 
död burfågels sorgeliga hädanfärd. Ingen känner hennes första hemland, 
men en gissning går,

at i en okänd Skog längst bort vid Coromandel
Ett Pomerance-träd din första skugga Avar.

1 Även Cesare Ripa har kvinnogestalter med en eller två fåglar i händerna (Gelosia 
s. 182, Irresolutione s. 235, Medicina s. 311, Sinceritå s. 456), men hans tolkningar a\T 
resp. fåglars funktioner ligger långt borta från den som fader Movitz ger.

- Friedmann, s. 178 not 67.



Skalden finner dock, att Cypern, Afrodites tempelö, bäst motsvarar gojans 
sanna natur:

Dock tycks wid Cyperns Strand där idel skönhet andas, 
där lust och kärlek trifs och idel frihet rår, 

där alla lifsbesvär med sång och lek bortblandas, 
som skulle där ditt lif begynt sitt första år, 

och i den myrten lund där offerkärlen bandas
du rönt din glada wåhr. (3: 45.)

I nästa strof berättas om hennes lilla svaghet för »winets liufwa must»; 
»ett skedblad körsbärs-win» kom henne att stöta huvudet i burens tak 
och snubbla på minsta boss — »som jag». Kanske vågar man gissa, att 
gojan helt enkelt härstammade från Bacchi tempellund, där hennes släk
ting »skrattar fräkt» i mandeltråden, och där liksom »wid Coromandel»

( . . . )  pomerantsers klot längst ned til marken hänga. (5: 73.)

Kärlek, vin och livsglädje, det är alltså de associationer papegojan ger 
Bellman, och så vitt jag känner till har detta ingenting med redan existe
rande allegorier att skaffa. Men kan det inte vara just gojans färgglädje, 
som framlockat sådana föreställningar hos skalden? I så fall skulle vi i 
tempellunden trots allt ha att göra med en halvt allegorisk avis discolor 
men med ny symbolladdning!

Varför har Bellman satt in just tranor i tavlan, när han beskriver na
turen kring Bacchi Tempel? Tranans vanliga symboliska innebörd kan 
det ju inte gärna vara tal om: »Christian care and vigilance»3 samt »en 
trifven och idog menniskas flit och vaksamhet i alt des företagande».4 
Om tranorna över huvud taget har någon symbolisk undermening i detta 
sammanhang, skulle man snarare vilja gissa, att Bellman haft i sinnet de
ras sägenomspunna hoppande dans,

Med purpur-röda ben de hvita tranor hoppa,
Sig skåftals par om par i Templets rännil doppa (5: 97, 21),

vilken gjorde tranorna till Jensens och hans hoppande satyrkårs kolleger. 
Men i den allegoriska ikonografien utmärkte en lång hals kärlek till gla
sets och särskilt tallrikens fröjder: Cesare Ripa5 hänvisar uttryckligen till 
just tranans hals. Fältet är fritt för gissningar, så länge vi inte känner 
Bellmans ikonologiska beläsenhet.

Liksom faunan hade under medeltiden, renässansen och klassicismen 
även floran sina »sinnbildliche Bezeichnungen». Så t. ex. olivträdet: »Der 
Olivenzweig zeigt den Frieden an».6 Hos Bellman har »oljoträdet» inte 
någon allegorisk innebörd, men såsom SU:s kommentar påpekar, använ
der skalden ofta »ordet olja och sammansättningar därmed för att be
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3 E. P. Evans, Animal symbolism in ecclesiastical architecture, 1896, s. 209.
4 A. Sahlstedt, Sinnebilds Tconsten med en samling af sinnebilder och deras uttyd- 

ning, 1758, s. 163.
3 Ripa, s. 193, »Gola». — Se även Baudoin, 2, s. 157 saint van Wesel, s. 21.
0 von Sandrart, s. 212.
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teckna vin»7; i bästa överensstämmelse därmed prydes Ehrensuggas va
pensköld av »tvänne oljo-qvistar».8 Samma skämt i Bacchi Litania (da
terad den 27 dec. 1767), en av de dikter, som Sondén infört i samlingen 
Fredmans Testamente:

I rolighet lät mig 
Få vid din tunna stanna:
Strö rosor på min panna,
Gjut olja i min stig.0

När Parentatorn i Bacchi Tempel berättar, hur Movitz i likhet med den 
barmhärtige samariten »göt olja» i en illa tilltygad mans sår, menas där
för troligen just vin, så mycket mera som samariten enligt bibelns berät
telse »giöt ther oljo och wijn in».1 Hela det något studentikosa skämtet 
olja i stället för vin torde ha sitt ursprung i detta bibelställe.

Myrten betraktades än som Veneris attribut, än som den jungfruliga 
kärlekens symbol, och i den senare egenskapen pryder den fortfarande 
brudens huvud vid Hymens högtid. Att gummorna i Bacchi Tempel bär 
»vridna myrtenband om hiessa, staf och krycka», medan de ömt lovprisar 
Hymen, som hos Bellman är en kärleksgud2, är tydligen ett skämt med 
deras ålder. Man kan undra över varför Hymen besjunges i Bacchi Tem
pel, men myrten var i och för sig en lämplig prydnad därinne, ty myrten 
hörde (jämte framför allt vinrankan och murgrönan) till gudens älsk- 
lingsväxter. »Dionysos soll sie dem Hades auf dessen Wunsch zum Ersatz 
für Semele, die er von den Toten entführte, überlassen haben. So wird der 
Glaube begründet, dass sie dem Dionysos und den Toten zugleich ange
hört».3 Är det denna senare föreställning, som föranlett Bellman att 
styra ut gummorna med myrtenrankor, där de står inför »Movitz stoft» ? 
Att Bellman åtminstone i största allmänhet känt till myrtens förbindelse 
med vinguden, det vet man, eftersom Wennerdahl berättar det (se ne
dan!), och det är väl därför Bellman i Bacchus-processionen lastar Jen- 
sens åsnekärra med vinstänglar och myrten.4 Men någon motsättning mel
lan Bacchus och Venus såg ju inte ordensmedlemmarna.

Nu var Bacchus över huvud taget en trädgud, Aevöqittis såsom Plutarchos 
kallar honom.5 Acharius räknar upp fyra träd som speciellt helgade åt 
guden (tall, ek, vin- och fikonträd), och Wennerdahl har en liknande 
version (ek, gran, fikon, vinrankan samt just myrten).6

Enligt Diodoros och Athenaios tillskrevs Bacchus i all synnerhet kär
leksfull omsorg om fruktträden och dessas gåvor7; von Sandrarts Icono- 
logia deorum beskriver hur Dionysos på ett berömt grekiskt konstverk 
ligger bekvämt utsträckt pokulerande i en grotta, »mit ( . . . )  vielen frucht
baren Bäumen umgeben».8 Naturligtvis kan det förklaras också på annat

7 SU 5, komm. s. 159. — Se t. ex. s. 5: 98, 117 f.
8 Se ovan s. 64.
0 Bellman, Valda skrifter, utg. Sondén, 5, s. 65.
1 Se ovan s. 44.
2 Ibid. s. 46.
3 W. F. Otto, s. 147. — Otto ger de antika beläggen.
4 Se ovan s. 19.
5 Otto, s. 146.
6 Acharius, s. 75; Wennerdahl s. 103.
7 Otto, s. 146.
8 Se ovan s. 40 not 1.
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sätt, men det passar utmärkt in i detta sammanhang, att Bellman låter 
en lund av fruktträd omge Bacchi Tempel. När Trundman och hans 
vänner trotsande havets uppror har fört urnan med Movitz’ aska till 
tempelön, möter dem en paradisisk syn:

De skönsta frugters prål sig öfver skranken slänga,
Der poinerantsers klot längst ned til marken hänga. (5: 73.)

Pomeranserna — ordet betydde i äldre tid ofta apelsiner rätt och slätt9 
— ingick redan i den svenska litteraturens klassiska locus amoenus (»Lust
ort» för att tala tyska), nämligen* den som fru Lusta lockar Hercules 
med. I hennes paradis växte ju

Alsköns fruchtbare Trä, Pomerantzer, och Candiske drufwor (rad 263).

I äldre konst var frukter ofta starkt allegorityngda, men det verkar 
minst sagt äventyrligt att sätta den vanliga tolkningen av dem i sam
band med de pomeranser som växte i den bacchiska tempellunden: »the 
State of innocence before the Fall of Man».1 (Men nog vore tanken i och 
för sig lockande — ty lever inte Ulla och hennes vänner strängt taget i 
ett omedvetet paradisiskt oskuldstillstånd, där Elakhet är en alldeles 
okänd synd?)

Citrusträdets frukter hade emellertid också sin egen speciella symbolik. 
Bellman anspelar själv på denna, när han i Fredmans sång nr 20 före
ställer sig, hur hans »björnar» snart kommer att bära honom till graven, 
uppsträckta i fina svarta kläder och vita handskar — »och i näfven en 
Citron». (2: 47.) Enligt kommentaren (s. 105) är det vanligt på porträtt 
från 1600- och 1700-talen, att änkestånd utmärkes med en citron; i Bell- 
mans dikt är det ju också fråga om död — sorg* 1 2, men exakt vilken me
ning ger skalden citron-symbolen?

Genom identifiering med hesperidernas gyllene äpplen hade citrusträ- 
dens frukter också kommit att betraktas som en dygde- och vishetssym
bol.3 Men beträffande pomeranserna i Bacchi lund får vi nog nöja oss 
med konstaterandet, att ordensmedlemmarna hade större svaghet för po- 
meransbrännvin4 än för dygd och visdom.

I ett alldeles särskilt vänskapsfullt förhållande hade Bacchus-Movitz 
stått till sitt körsbärsträd i tempellunden; det har förevigats i en av brö
derna Martins gravyrer (5: 61), och konstnären har roat sig med att tyd
ligt rita bären, hängande kring bägaren och Movitz’ huvud. På samma sätt 
brukade Bacchus avbildas vid sin vinranka.

Vid detta körsbärs-träd mins Movitz hur’ han stog!
Med lyran i sin hand och bägarn ner vid trädet
Hvad sjöng han intet gladt? ( . . . )

0 SAOB, P 1446, »pomerans».
1 E. Panofsky, Early Netherlandish painting, 1, 1953, s. 203; H. Friedmann, The 

symbolism of Crivelli’s Madonna and child (i: Gazette des Beaux-arts, årg. 89, ser. 6, 
vol. 32, juli-dec. 1947), passim.

2 Se även K. E. Steneberg, Kristinatidens måleri, diss. 1955, s. 53 och plansch 24 med 
de döda barnen i bakgrunden. (Annan tolkning hos Steneberg!)

3 Ibid. s. 139 ff. och plansch 54.
4 Se t. ex. SU 5: 18 f., 117 f., 128.
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Under detta träd 
Siöng Movitz Bacchi mässa,
Med rosor kring sin hjässa. (5: 4, 60.)

När menigheten vallfärdar till de dyra Movitz-minnena, glömmer före- 
visaren inte körsbärsträdet:

Där stälde han sitt stop och trifdes öfvermåttan. (5: 24, 100.)

Inte heller tempellundens körsbär5 är väl i litterär mening symbollad- 
dade, däremot har Bellman satt dem i samband med gammal medicinsk 
symbolik. Ulla Winblad står vid diktens början nedanför trädet:

Prestinna! vågar jag den röda grenen skaka?
Min lystnad tvingar mig ett enda bär at smaka,
Till lisa i min värck af plocka några få!
Tör hända at mitt b lod!------- (b: 4, 61.)

Kommentaren har satt denna replik i samband med »Ullas graviditet, ett 
tillstånd, då ju kvinnorna kunna få mycket häftigt begär efter något 
speciellt födoämne.»6 Anmärkningen är naturligtvis alldeles riktig — 
Ulla talar själv om sin lystnad efter bären. Men hennes yttrande rym
mer mera än så: Hon vill ju äta bären för att få lisa i sin värk, alltså som 
ett medikament, och vidare gör hon en halv antydan om att hennes blod 
spelar en roll i sammanhanget. I den senare versionen av diktverket, ett 
gott stycke längre fram i dikten, fullföljes den avbrutna meningen. Ulla 
känner sig fortfarande dålig — körsbären har tydligen inte hjälpt. I stäl
let ber hon om ett glas kryddvin och salvia, en bävergälls-tinctur och en 
pärlgryns-emulsion :

Kan hända de mit blod från dödens köld befria. (5: 86.)

Hennes obehag bör väl ses mot bakgrunden av Ullas upprördhet över 
dödsfallet, som redan vållat henne fysiska besvär:

Vid ryck tet om hans död i trappan på Grön-lund
Jag fyra missfall f ic k ------- och tror i denna stund
I min offantlighet med all min ångst därjemte,
At detta Dödens bud bereder mig det femte. (5: 5, 62.)

Burleskens ogenerade absurditet varnar oss för att alltför mycket lita 
på sunt förnuft i tydningen av dessa rader. Jag avstår därför från varje 
försök till medicinsk diagnos och vill endast hålla kvar den för resone
manget viktiga användningen av de röda körsbären som läkemedel för 
besvär, som står i samband med det likaledes röda blodet.

I sin fängslande översikt över den medicinska vetenskapens historia 
berättar Bobin Fåhraeus, att växternas form och färg i gamla tider sattes 
i direkt samband med de av dem beredda drogernas egenskaper och läke
kraft. Den som skapat både oss och växterna ansågs nämligen ha givit an
visning om vilka växter vi borde använda för resp. åkommor genom att 
förse den rätta växten med ett kännetecken, signatur, vilket grundade sig 
på någon form av likhet med den sjuka kroppsdelens utseende, sjukdo
mens symptom eller orsak etc. En växt, vars utseende för en villig och

5 Om körsbärs symbolik i konsten se Friedmann, The symbolic goläfinch, s. 95, 120.
0 SU 5, komm. s. 36.
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livlig fantasi erinrade något om en skorpion, var sålunda, enligt detta 
betraktelsesätt, av en högre makt utpekad som bot för skorpionens sting. 
I denna s. k. signaturlära intog även färgen en mycket viktig plats. Medel 
mot åkommor som blödningar eller rödsot borde tydligen sökas bland dro
ger med röd färg.

Sådana föreställningar, som satts i vetenskapligt system av renässan
sens läkare, var levande ännu för Linné. Som läkare kännetecknades 
denne nämligen, enligt Fåhraeus, av »en tyglad men långtifrån under
tryckt signaturmystik»; Linné menade sålunda, att gula växter hade in
verkan på gallan, etc.7 Men i stort sett tycks signaturläran på Bellmans 
tid redan ha återgått i den magiska folkmedicinens tjänst. Och att Ulla 
själv »ordinerar rött» åt sig för att kurera blodet tyder väl på att Bellman 
betraktade signaturlärans symboliska mystik som folktro.

Hur djupt rotad signaturläran var i gamla folkliga föreställningar, ser 
man bl. a. därav, att i norska och svenska dialekter vissa parvis hängande 
bär (såsom odon och blåbär) dels fått namn som syftar på likheten med 
genitalia, dels använts som aphrodisiaca. Trots att jag inte funnit de 
ofta parvis hängande körsbären i detta sammanhang, kan man inte bortse 
från möjligheten, att Ulla med dem ville stimulera sin drift — »befria 
( . . . )  mit blod från dödens köld» (5: 86):

Eij Kärlek mer förmår utur mitt kulna blod 
I sömnen gjuta ut sin söttma och sin flod. (5: 5, 62.)

Omedelbart på dessa rader följer så den passage, vilken jag tolkar som 
en lesbisk kärlekshandling.8

Bellmans intresse för folktro och magi (bl. a. astrologi) har belagts av 
Natan Lindqvist i ep. 53, som enligt Byström har »relativt sen karaktär» 
och »bör ha tillkommit någon gång under 1770-talet», alltså tämligen 
nära Bacchi Tempel i tiden.9 Ytterligare exempel torde inte vara svåra 
att uppleta i Bellmans diktning, men jag nöjer mig med ett ur Bacchi 
Tempel:

Märk huru göken gol och Templets spådom gaf.
Han öfver taket flög — (hålt, sorla intet Bröder,)
Och nu på Templets spets sin lätta fot han stöder.
O hvilket förebud . . .  En gök så mörk och black. (5: 143.)

Göken som spådomsfågel är ju välkänd i nordisk folktro, men dessa 
rader anspelar samtidigt på antikens fågelskådning. Denna åsyftas också 
i diktens första version, när Jensen berättar om sin hemska upplevelse:

Allt nattens trolleri kring om mitt hufvud rasa,
Auguren med sin käpp satt lutad vid en brasa;
Kring honom mygg och bien de surrade i skyn,
Vid det at ufven tjöt och ugglan gret i byn. (5: 40.)

7 R. Fåhraeus, LäTceTconstens historia, 1, 1944, s. 288 f f . ; ibid., 2, 1946, s. 349.
8 Se ovan s. 24. — R. Nordhagen, Studier over gamle plantenavn. 1. Motiver i 

nordiske navn på skinntryter og hlåhcer (i: Bergens Museums Årbok, 1945, Naturviten- 
skapelig rekke nr. 10), 1946, s. 43 ff., 74 ff. — Se även K.-H. Dahlstedt, Bet svenska 
Vilhelminamålet, diss. 1950, s. 58-68. — Man frågar sig, om inte färgsymbolik spelat 
in, när Bellman förlägger Ullas fyra(!) missfall efter MovitzJ död till Grön-lund; 
grönt är den omogna fruktens färg.

0 N. Lindqvist, Folktro och magi hos Bellman (i: Arkiv för nordisk filologi, 58, 
1944, s. 292-300). — Byström, s. 151.
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Såsom kommentaren påpekar hörde till fågelskådarens utrustning en äm- 
betsstav, lituus, och såväl uv som uggla hörde till de fåglar, vilkas be
teende av augurerna undersöktes. Ett märkligt förebud var också vad 
Jensen sedan såg:

Så flög på Templets spetz i strid en sparf och svala,
Jag blunda vid min syn. (5: 41.)

Från fågelskådningens symboliska teckentydning går vi till sist med 
raska steg till krogen Blå Kanin. Där brukade Movitz hålla till enligt 
c ii av handskrifterna till Bacchi Tempel, men framför allt var det där, 
inne på Frö jatemplets område, som det bevarade fragmentet av eposet 
Fröjas Tempel låter Ulla Winblad födas.1 Nu tycks det olyckligtvis inte 
ha funnits någon krog med det namnet i Stockholm, och vi skulle ha 
tvungits tro, att Bellman hittat på ett krognamn alldeles själv, utan hän
syn till den livaktiga forskning som sysslar med identifiering av Bellmans- 
krogar, om inte Nils Afzelius funnit, att Fröjatemplet, dvs. Spinnhuset, 
låg i kvarteret Kaninen.1 2 Detta är kanske verkligen orsaken till krogens 
namn i Bellmans dikt, men månne inte det fingerade krognamnet (och 
kanske t. o. m. kvartersnamnet — jag känner inte dess ålder i förhållande 
till Spinnhuset) har befunnits lämpligt med hänsyn till de små duktiga 
djurens flit i kärleksgudinnans tjänst? »This animal — symbol as it is of 
fertili ty — is closely associated with Venus on the goat and with 
Luxuria.»3 Kaninen (eller haren) var som vi ser ett av Venus’ attribut 
— den nya Frö ja föddes alltså bokstavligen i kärleksgudinnans tecken.

Spekulationer kring det svåråtkomliga symboliska draget i Bacchi Tem
pels växt- och djurvärld kan tyckas fåfänga, men trots att tolkningarna 
endast har kunnat framföras förslagsvis och under de starkaste reserva
tioner, tror jag ändå, att själva typen av resonemang kretsar närmare 
kring Bellmans egen fantasiverksamhet än vissa aldrig så nyktra och sak
liga kommentarer gör. Ty ett är säkert: Bacchi Tempels bestånd av man
delträd har inte samband med att trädet kanske »som prydnadsväxt odlats 
i Stockholmstrakten och som sådant varit känt av Bellman» — han kände 
det väl från bibeln, och det räckte. Men ännu mindre hade det samband 
med merkantilismens »försök att odla utländska nyttighetsväxter inom 
landet för att om möjligt tillfredsställa det egna behovet».4 Så visst som 
jag tror, att landets behov av röda kråkor och papegojor var relativt li
tet, t. o. m. p å  B e l l m a n s  t i d  och i S t o c k h o l m s t r a k t e n ,  så 
visst tror jag också, att skaldens heta fantasi arbetade på ett helt annat 
sätt än dylika kommentarer tycks förutsätta. Det är för en fantastisk 
dikts behov som Bellman har planterat mandelträd och pomeranser i 
Bacchi Tempels lund och placerat ut papegojor och röda kråkor i gren
verket (ungefär som dekorationerna i en julgran), men i vad mån dessa 
tidigare har vajat resp. flaxat bland de snåriga lianerna i allegoriens 
ännu rätt outforskade djungel, det får vi aldrig veta, med mindre än 
att vi kommer skaldens ikonologiska källor på spåren. Nils Afzelius har

1 SU 5, komm. s. 120. — Om Fröjas Tempel se ovan s. 30 f.
2 Afzelius, Fröjas Tempel och Spinnhuset, s. 97.
3 Nordström, s. 100. — Om Luxuria-allegorien Venus på en get, se ibid. s. 98 ff.
4 SU 5, komm. s. 171.
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börjat den jakten, att fullfölja den är just nu Bellmansforskningens pri
mära uppgift. Denna speciella litteratur är labyrintisk, men en hållbar 
Ariadne-tråd har dock lagts ut åt oss av Jean Seznec.5 Hopplös är upp
giften inte, trots de svårigheter jag antytt inledningsvis i denna uppsats.

9. U t pictura poesis och l ’union des arts.

I en undersökning av Atis och Camilla6 har jag visat, hur dikten allt
igenom är uppbyggd med operadramats struktur och vidare hur detta 
skett i nära överensstämmelse med gamla och ändå högmoderna teorier, 
som krävde sammangjutning av episk och dramatisk form. I sin Poétique 
françoise av 1763 hade Marmontel vidare utvecklat idéer, som han redan 
före Atis och Camilla framlagt i Encyclopédien. I poetiken heter det: 
»Pour suppléer à l’évidence du spectacle, l’Epopée n’a que le récit, au 
moyen duquel il faut qu’elle donne à son imitation toutes les apparences 
de la réalité.» Allt som åskådarna av en teaterföreställning får uppleva 
med sina sinnen, måste eposdiktaren ge ersättning för i sin framställning ; 
hela handlingen i minsta enskildhet måste utspelas i läsarens fantasi: »Le 
Poëte est lui-même le décorateur & le machiniste; & non seulement il 
doit retracer dans ses vers le lieu de la scène, mais le tableau, le mouve
ment, la pantomime de l’action, en un mot tout ce qui tomberoit sous les 
sens si le Poëme étoit dramatique.»7

Två år efter Marmontels Poétique förklarade Grimm i Encyclopédien, 
att just operan stod eposet närmast: »Selon la définition d’un écrivain 
célébré, l’opéra françois est l’épopée mise en action et en spectacle. Ce 
que la discrétion du poëte épique ne montre qu’à notre imagination, le 
poëte lyrique [dvs. operalibrettisten] a entrepris en France de le repré
senter à nos yeux.»8

Dessa idéer, som framfördes av en rad författare vid den tid, då Bell- 
man gjorde sina poetiska lärospån och grundläde sin estetiska åskådning, 
var emellertid endast en sida av det stora idékomplex, som renässansens 
estetiker hade kallat connectio artium; en annan sida karakteriseras av 
slagordet ut pictura poesis.9 Medan Creutz hade sökt att göra sin episka 
berättelse operadramatisk med hjälp av changements d’opéra, indelning 
av stoffet i fem »akter», av vilka var och en hade samma funktion som 
i dramat (exposition, uppskjutande hinder, peripeti osv.), inlagda alle
goriska intermeder etc., så hade han samtidigt ambitionen att skapa poe
tiska tavlor. Men han ville till varje pris undvika stilleben: hans tavlor 
sjuder av liv och rörelse. En enda gång träder diktaren fram öppet i sin 
egenskap av målare. Hans modell är den badande Camilla, som Creutz 
förälskat målar i läckra och smeksamma rokokofärger. Men liksom tidens

5 J. Seznec, La survivance des dieux antiques (Studies of the Warburg Institute, 11), 
1940; övers, till eng. under titeln The survival of the pagan gods (Bollingen series 38), 
1953.

0 Breitholtz, Studier i frihetstidens litteratur, s. 118-172.
7 Ibid. s. 163.
8 Ibid. s. 164 f.
0 Ibid. s. 155 ff.
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konstnärer1 känner han väl det till hälften doldas retande effekt, och 
han slutar sin målning i rätta ögonblicket:

( . . . )  min pensel stadna här;
Jag sielf af lågor tärs och re’n förtjusad är.

Denna »staffliteknik» är ett undantag. I regel använder diktaren en 
annan metod att presentera sina tavlor: han inte bara följer Marmontels 
råd och gör sig själv till en kombination av regissör, dekoratör och ma
skinmästare, utan han axlar också rollen av en diskret kommentator, som 
hjälper publiken att se och höra.1 2 I min undersökning har jag givit en 
mängd exempel på detta manér:

Man ser en täflans ban där snälla båtar brusa
Man ser en flycktig bäck, som klagar och försvinner
Man endast hör de ord; »Min Atis! Min Camilla!»

Presensformen närmar handlingen till läsaren, gör den på en gång 
mera dramatisk och påtagligt närvarande också i rummet. I finalscenen, 
där Creutz ännu mera öppet än annars leker operamaskinmästare, bygger 
effekten till stor del på kombinationen av presensformen och kommenta
torns små påpekanden:

Strax t denna lund förbyts, et prägtigt fält man ser

Det mörka berget syns uti en rök försvinna,
Och Kärleks-Gudens thron uti dess rum uprinna.

Hur fångad Bellman var av ideologien ut pictura poesis har Afzelius 
ypperligt visat oss i Myt och bild, och mer än en av skaldens egna samtida 
hade säkerligen öppen blick för saken, ehuru den då troligen ansågs allt
för självklar för att behöva fastslås. Fredrik Sparre, som knappast bru
kade ge prov på självständiga estetiska omdömen, framhäver emellertid 
uttryckligen sambandet mellan det gamla slagordet och Bellmans konst, 
nota bene när den är som bäst: »il y a des pièces de Bellman qui méritent 
tout à fait la perigraphe d’Horace: ut pictura poësis».3

Liksom Creutz i Atis och Camilla ville Bellman gärna undvika stilla
stående målningar och berättelser i förflutet tempus. Men i stället för att 
(likt Creutz) själv diskret påpeka vad vi bör observera, har Bellman i 
epistlarna valt en annan utväg: han har skapat en speciell iakttagare 
och kommentator, Fredman, som visserligen inte ofta själv öppet deltar 
i handlingen men dock i bakgrunden livligt engagerar sig i brödernas och

1 Rakt på sak uttryckes detta av Winckelmanns vän, den österrikiske målaren A. R. 
Mengs, som under 1700-talet åtnjöt ett nu svårförståeligt högt anseende. Till vårt 
språk översattes hans »Praktisk undervisning uti målarekonsten» så sent som 1832 ; här 
citeras samma verk i tysk översättning från italienskan: »Bei den weiblichen Figuren 
ist jeder nackte Theil sehr angenehm zu sehen, sowohl von vornen, als von hinten ( . . . )  
Doch muss man wissen, dass durch kunstreiche Verhüllung einiger Theile die Schön
heit und Grazie vermehrt wird; denn es ist ausgemacht, dass eine nicht ganz entblösste 
Brust viel schöner erscheint ; und das nemliche ist auch bei andern Theilen, die ver
deckt mehr Reiz haben, als wenn man sie ganz blos sähe.» (Praktischer Unterricht in 
der Mahlerei, 1783, s. 97.)

2 Breitholtz, s. 168 ff .
3 L. Weibull, Bellman såsom skald bedömd af sin samtid (i: Samlaren, 16, 1895), 

s. 103.
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systrarnas förehavanden. På så sätt har Bellman kunnat ersätta de något 
tröttande replikerna av typen man ser, man hör dels med livliga utrop: 
Si! hör! märck!, som ofta gott skulle kunna vara adresserade till oss, 
publiken, och dels med tillrop, som mera otvetydigt riktas till diktens 
personer. Exempelvis i den tredje episteln har Bellman konsekvent genom
fört denna teknik, som jag demonstrerar genom att citera de två första 
stroferna:

Fader Berg i hornet stöter;
Si hur lilla Nymphen söter 
Svingar sig i en Dans.

Si hur Fader Berg han gapar;
När som Jergen Puckel skrapar,
Stöter han en Cadance.
Hurra! si Ulla dansar;
Engageanter, flor och fransar,
Hvit Sultan och blomster-kransar,
Hvita ben! : ||:
Si Ljus och Lampors sken.

Valdthorn bör man ha på Baler,
Strufvor, Nympher och Pocaler;
Stor sak uti Fioln.

Si hon slänger handen trötter;
Hvita ben och röda fötter;
Si himmelsblåa kjoln.
Hurra! si bröstet jäser,
Minsta veck i kjolen fräser,
Si hur Fader Berg han läser 
Noterna. : 11:
Hej ! kära far blås bra. (1: 7.)

Helt annorlunda går Bellman till väga i vissa sena epistlar, vilka på 
konventionellt »episkt» sätt berättas i imperfektum, såsom den litterära 
nr 80 (Liksom en herdinna), tillägnad smakdomaren Kellgren:

Nu började Tumlarn gå ikring,
Och Mollberg han damp af stoln;
Vår Nymph med sin arm och blixtrande ring,
Slog Tallstrunten ut på kjoln.
Herdinnan trumf i bordet hon slog,
Och kjorteln öfver axlarna drog;
Och Mor på Torpet, utan krus,
Måst borga vårt Herrskap sitt rus. (1: 268.)

Märk (som Fredman brukar säga) det avståndstagande, kanske en aning 
nedlåtande »vårt Herrskap»!

I Bacchi Tempel har dialogformen tvingat fram ännu en lösning av 
problemet: Där finns ingen utsedd kommentator (är det därför Fredman 
inte får vara med?), utan huvudpersonerna ägnar sig alla i tur och ord
ning åt att beskriva för varandra vad de ser och hör. Som exempel på 
denna teknik kan man läsa den replik Bellman lägger i Ullas mun, när 
hon ser processionen komma:
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Si den på tunnan där — med blommorna i hatten,

Si hur’ hans bruna hingst vill betzel-tygen tugga,
Och under måhnans skymt opeldas af sin skugga;
Märck! på dess krökta hals, hvad hög och yfvig mahn,
Och hur’ dess fot i dans afmäter hela plan;
Än den med hvita fåln? — den bör ju eij förgätas,
Si kring hans högra skärm, hvad liusblå toffsar flätas,
Märck! hur’ i sagta traf han gungar på sitt sprund,
Och under en blå casque småskrattar frisk och sund,
S i! — hur’ de skyldra stolt! — när han men ingen annan,
För vagten bugar sig med handen mitt för pannan;
Prestinna ser du den? — men lätt oss maka oss!
Nu skriker Mollberg till!!! — hvad facklor, ljus och bloss? (5: 15 f.)

Åskådligheten i denna poetiska tavla är helt enkelt beundransvärd. I 1783 
års version av dessa rader (5: 86) är tekniken »si! och märck!» mycket 
mindre framträdande. Passagen är där omarbetad i riktning mot episk 
berättelse, vilket inte gör maneret mera naturligt, eftersom beskrivningen 
göres för personer, som står bredvid och själva har både ögon och öron.

Det faller sig givetvis naturligare att till små impressionistiska tavlor 
förvandla händelser ur det förgångna, men även det greppet blir tvivel
aktigt, när den berättande beskriver sig själv liksom sedd utifrån, i all 
synnerhet om självporträttet ger en bild av orgiastisk yra. Jag tänker på 
Ullas målning av hur hon såg ut, när hon besinningslöst flög till Movitz’ 
möte vid tecknet på basfiolen eller »et rop från någon okänd stråt»: hur 
»de höga brösten» gungade, eller hur pärlhalsbandet »fånga ögats eld» 
osv.4 I en burlesk är ju alla absurditeter tillåtna, men stället visar inte 
desto mindre det poetiska tavelmåleriets vådor.

Bellman har emellertid outtröttligt strävat efter att variera tekniken 
genom att förse iakttagarna med plausibla förevändningar för deras 
idoga berättande. Än ges skildringen formen av en fråga:

Prestinnor! — Hvad allarm, jag tror jag flygten tager,
Hvad är det denna flock på sina skuldror drager?
Där bortnas där ni se hvar Mollberg går i krok,
Ach det är basvioln — förlåt mig! sicken tok! (5: 12.)

Än påminner man varandra på vänners vis om framfarna dagar: »mins 
hvad frögde-eldar rökte ( . . . ) ,  där Ulla! — mins du där? ( . . . ) ,  Mins! 
hur han buga sig ( . . . ) ,  Påminn dig! — mins du väl? ( . . . ) ,  mins Movitz 
hur han stog! ( . . . ) ,  mins blott det afftonqvädet» (5:3 f., 59 f.). När 
Trundman hänförd skildrar hur naturen vaknar i tempellunden, vänder 
han sig till en person som varken ser eller hör: den stupfulle Åvall, som 
Trundman vill locka att vakna och följa med på menighetens rundvand
ring till de heliga minnena efter Movitz:

Opp Åvall, fölg med oss! — opp ligg eij där och så f! (5: 21 f., 96 ff.)

Och under denna vallfärd har Trundman guidens legitima förevändning 
att beskriva vad pilgrimerna egentligen själva ser (5: 23 ff., 99 ff.). Lika 
väl motiverade är Jensens långa berättelser om sina visioner av Movitz

4 Citat ovan s. 11.
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Fig. 11. Tritonen »på Delphinens rygg upstiger lätt och vig». Ur J. von Sandrart, Iconologia
deorum, 1680.

i Tartaros och Olympen och om hjältens mirakler under sitt jordeliv: 
Jensen är ju Parentator och såsom sådan är ordet hans hur länge som 
helst — han har med andra ord full frihet att också beskriva allt han 
ser och hör omkring sig, medan han framför sin berättelse i imperfektum 
omväxlande med historiskt presens.

Maneret måste emellertid ha känts som en tyngd för skalden, och det 
verkar vara med ett gapskratt åt de svårigheter han berett sig själv 
genom dialogformen, som Bellman iscensätter ramen kring jaktepisoden: 
den i bergen kringsvärmande menaden Ulla drar plötsligt upp en kikare 
och beskriver vad hon ser för de andra prästinnorna, som tycks ha glömt 
sina menadkikare hemma: »Kom, ögna med mit glas. . .» (5: 64.)

Medan den realistiska jaktskildringen vilar på den burleska kikarfik- 
tionen, så har Bellman i fråga om den inledande ovädersmålningen helt 
avstått från camouflageförsök och presenterar en praktfull mytologisk 
barocktavla i form av en entréemonolog (5: 51 ff.). Som ett exempel på 
hur nära denna målning verkligen står barockens konst griper jag ut 
några rader om tritonerna — i Fredmans-diktningen kallade postil joner 
emedan de blåser i horn.5 6 Kring Bacchi tempelö simmar under ett fruk
tansvärt åskväder

5 Afzelius, M yt och hild, s. 24 f.
6 -  5 G 821G Samlaren 1956
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Millioner vatn-diur med fiällig hals och fena, 
Inunder böljans tyngd sin ångst och brunst förena; 
I trängslen der de fly och tumla om hvaran,
Syns fåror utaf blod kring fiskarnas tyran.

I denna purpurflod Tritonen vältrar sig,
Och på Delphinens rygg upstiger lätt och vig.
Et krökt och slingrigt horn des hand ur diupet sträcker,
Hvars liud med åskans fart naturens bäfvan väcker. (5: 52.)

I von Sandrarts Iconologia deorum (1680) finner man just en bild av 
en triton ridande på en delfin (se fig. 11), f. ö. den av havets invånare 
som i regel brukade kallas att uppträda i allegoriska och mytologiska 
scener. I den kommenterande texten visar sig författaren tro på existen
sen av »Meer-Männer», och som bevis åberopar han en passage i Plinius’ 
Naturalhistoria, där några legater på väg till Rom uppges inte bara ha 
hört utan t. o. m. ha sett »die Tritonen auf Hörnern blasend». Texten 
kompletterar alltså bilden, där tritonen saknar instrument. Men ett annat 
uttalande i det tyska verket kommer Bellmans fantasibild ännu närmare: 
»Die Poeten dichten /  es seyen die Tritonen dess Meeres Trompeter ; weil 
sie eine gedrähete Muschel fiihren /  wordurch sie ein erschreckliches 
Gethön von sich geben.» Den vridna musslan motsvaras i Bellmans dikt 
av »et krökt och slingrigt horn», och det skräckinjagande dånet mot
svaras av hornens ljud som »naturens bäfvan väcker». Tillsammans med 
delfinrittsbilden talar dessa detaljer för att Bellman känt till och inspi
rerats av von Sandrarts typiska barock-ikonologi.6

Bellman har som vi sett valt andra berättargrepp än Creutz, men 
deras bemödanden riktar sig — mutatis mutandis — mot samma mål: 
att föra handlingen framåt samtidigt som de oavbrutet målar livfulla 
poetiska tavlor enligt budordet ut pictura poesis. Men medan Creutz 
nöjde sig med att gjuta samman dramatisk och episk form enligt tidens 
senaste (och dock gamla) teorier, så har Bellman gått ännu ett steg 
längre i riktning mot connectio artium, såsom jag nu skall belysa.

Att »tavlorna» i Bacchi Tempel har infogats i den dramatiska dia
logens ram, har som vi sett inte alltid fallit sig naturligt. Men före 1783 
års version av detta diktverk har skalden åtminstone inte försökt sig 
på längre skildringar av händelser, som försiggår samtidigt med att re
pliken framsäges. I detta verk däremot har Bellman lagt in dels en in
ledande episk målning (ovädret) av en sort som man kan finna motsva
righet till i de fransk-klassiska tragediernas s. k. réciter (se t. ex. den 
lysande skildringen av katastrofen i Racines Phèdre!), dels en typisk 
epos episod, jakten, dels en havsskildring framförd i formen av en drama
tisk monolog och byggande på Wallenbergs Min son på galejan.7 Men 
redan till den tidigaste versionen hör det »episka» besöket i dödsriket och 
på de eliseiska fälten. Dessutom vimlar hela diktverket Bacchi Tempel 
av kortare, odramatiska beskrivningar, stundom förklädda på sätt som 
jag nyss har exemplifierat. Dramatisk och episk form är verkligen in i 
detalj sammangjutna i detta verk.

0 von Sandrart, s. 85 f. — Se även ovan s. 40.
7 N. Afzelius, Stormskildringen i Bacchi Tempel och Min son på galejan (i: Sam

laren NF 12, 1931, s. 246 ff .)
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Åtminstone en gång finner man t. o. m. ett av dessa changements 
d’opéra, som Creutz slösat så med i Atis och Camilla.8 Jensen har i sin 
underjordsvision just berättat, hur Movitz’ huvud exploderade9; knallen 
blir signalen till maskinmästaren att genomföra en radikal scenföränd
ring. Belysningen går över från ett hemskt dunkel till klart solljus, 
Inferno-dekorationerna rullas ner, och upp dyker i stället en Olymp
dekor. Allt givetvis till operakapellets ackompanjemang:

All luften liusna op, båd’ klippor, strand och våg,
Och et mig okändt land jag mellan molnen såg;
Den hvälfda dödens port, med hästarna i trafvet,
Hiul, kedjor, bommar, alt, alt sönk burdus i hafvet,
Då vid et präktigt sorl af fleuter och musik,
Et tempel restes op, Olympens boning lik. (5: 126.)

Associationerna till operan (och l’opéra comique i dess äldsta, traveste
rande form), ligger över huvud taget aldrig långt borta vid läsningen av 
Bacchi Tempel, där alexandrinerna (ingen har skrivit bättre alexandriner 
än Bellman i detta land!) likt operalibrettots berättande recitativ av
löses av musiksatta körer, »tutti» och arior. Bland dessa musikpoem befin
ner sig flera rent lyriska mästerverk såsom kören1 Hvem är som ej vår 
Broder mins (5: 121) och framför allt trion Böljan sig mindre rör (5: 58). 
Och hela Bellmans dikt utspelas ju i det under äldre tid ojämförligt van
ligaste av alla operascenerier: i och vid ett tempel. Offerscenen* 1 2 vid alta
ret under åskackompanjemang har sin motsvarighet i var och varannan 
opera från 1600- och 1700-talen, liksom också i Creutz’ operaepos!3

Bacchi Tempel skulle alltså i korthet kunna karakteriseras så: En bur
lesk travesti av en antik Bacchus-fest, framställd i en kombination 
av episk och dramatisk form, förlagd till operans pastorala tem
pelmiljö och med musiksatta körer, arior etc., stor lyrik, en realistisk 
episk berättelse (jakten), en mytologisk barockmålning (ovädret) — allt 
detta tryckt i utsökt typografi tillsammans med bröderna Martins gra
vyrer. Man torde ha svårt att uppleta ett mera genomfört försök att 
realisera connectio artium, eller Vunion des arts såsom estetikern Batteux 
programmatiskt kallade slutkapitlet i sin tongivande skrift Les beaux 
arts réduits à un même principe (1746).4

Det är inte för mycket sagt, att denna litterära teori ger huvudnyckeln 
till förståelsen av Bacchi Tempel, »ett av vår litteraturs egendomligaste 
verk» (ovan s. 1), vars karaktär av allkonstverk pekar på en gång bakåt 
mot renässansens estetik och framåt mot romantikens sagospel och Wag- 
ners operateorier. I Hinden har Almqvist låtit herr Hugo lägga fram pro
grammet för en ny och revolutionerande konst, »ditåt ( . . . )  allt det artis
tiska genom seklerna syftat». Frans lyssnar bävande och svarar: »Piktur, 
musik och skriptur tillsammans, och gjutet i ett enda helt! det är för
färligt, omätligt —». Ett sådant allkonstverk måste stanna i manuskript,

8 Breitholtz, passim, t. ex. s. 124 ff., 133, 141.
0 Se ovan s. 40.
1 Inledningsraden löd i första versionen »Hvem är som eij vår Movitz mins?» 

(5: 36).
- Se ovan s. 17.
3 Breitholtz, s. 136 f.
4 Ibid. s. 160.
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fruktar herr Hugo, »— eller vilken officin skulle kunna utföra avtryck 
av på en gång måleri, musiktecken (noter) och lettrer (bokstäver) och 
11b. göra det tillsammans så, som en mästares hand?»5 I en recension åter
ger Atterbom med stor sympati dessa tankar — alla utom den att ett så
dant konstverk inte skulle kunna tryckas.6 Och trots den gapande klyftan 
mellan romantikernas och Bellmans konstuppfattning i de flesta avseen
den — i fråga om allkonstverket hade de i Bellman en djärv och oför
stådd föregångare. I Bacchi Tempel hade han och bröderna Martin till
sammans redan realiserat programmet »Piktur, musik och skriptur till
sammans, och gjutet i ett enda helt», och en svensk 1700-talsofficin hade 
på ett utsökt sätt löst de tekniska svårigheterna.

10. Sammanfattning.

Den säregna berättartekniken och genreblandningen i Bacchi Tempel 
får enligt min mening sin förklaring i Bellmans anslutning till de este
tiska doktrinerna, ut pictura poesis och connectio artium. Om den förra 
kan sägas ha varit snart sagt varje skalds rättesnöre under 1700-talet 
fram till den tidpunkt då Diderots, Lessings med fleras kritik mot den 
slog igenom, och om Bellman i förhållande till denna teori är originell 
endast genom den konsekvens och uppfinningsrikedom han visar i sitt 
praktiserande av den, så kan det mera omfattande idékomplexet connectio 
artium i gengäld snarare karakteriseras som ävantgardism. L’union des 
arts var ett mål som Creutz hade ställt upp för sig, när han arbetade med 
Atis och Camilla, och genom sin balans och konstnärliga smak hade han 
lyckats undvika de faror som lurade på den vägen. Det är via detta dikt
verk Bellman har nått fram till tekniken connectio artium, men han har 
uppenbart själv reflekterat över den och i ordensdiktningen, främst Bacchi 
Tempel, vidareutvecklat den med en djärvhet, som då kanske endast var 
möjlig inom burleskgenren.

Att den gamla synen på Bellman som en oreflekterad »natursångare» 
är grundfalsk har under senare år blivit alltmera uppenbart; den avan
cerade berättartekniken i Bacchi Tempel ger enligt min uppfattning det 
definitiva beviset för att Bellman tvärtom var en även teoretiskt och 
metodiskt högst medveten konstnär. Bacchi Tempel demonstrerar också 
bättre än något annat verk, att Bellman verkligen var beläst. Skalden 
har gjort aktningsvärda kulturhistoriska och mytologiska förstudier för 
Bacchi Tempel, som ytligt sett endast är en burlesk fantasi. Exakt vad 
han läst har dock visat sig svårt att avgöra genom att epokens mytolo
giska och ikonografiska litteratur är så osjälvständig. Att Bellman själv 
ägt och utnyttjat Acharius’ Mythologie har Afzelius visat ; denna uppsats 
har till full evidens ådagalagt Bellmans ingående kännedom om Wenner- 
dahls mycket mera omfattande Lexicon mythico-historicum (1748). Med 
en lägre grad av säkerhet har jag tillfogat dels Joachim von Sandrarts 
Iconologia deorum (1680), ur vilken Afzelius med säker blick hade valt 
flera kopparstick för att illustrera Myt och bild, dels Euripides’ Bacchan- 
terna i den delvis refererande översättning av dramat som père Brumoy

r> C. J. L. Almqvist, Rinden (i: Samlade skrifter, red. F. Böök, 5, 1920), s. 486.
ö Se Breitholtz, Almqvist-studier (i: Samlaren, NF 34, 1953), s. 20.
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hade givit av tragedien i sin allmänt lästa ntgåva Théâtre des Grecs. Att 
Bellmans förstudier till Bacchi Tempel sträckt sig vidare än till dessa 
verk tvivlar jag emellertid inte ett ögonblick på: allusionerna på Bacchus- 
myterna och de antika Bacchusfesterna är till den grad talrika, att man 
stundom får en känsla av ett mosaikarbete.

Den äldsta versionen av Bacchi Tempel är daterad julaftonen 17797; 
kyrkböckernas Movitz avled den 29 maj 17798. Diktverket om Movitz’ död 
är därför tydligen författat under sommaren och hösten 1779. Den 24 jan. 
1780 (Gustaf III:s födelsedag!) har Bellman påbörjat sitt två månaders 
arbete med renskrivandet av det originella manuskript, som brukar kallas 
En stuf rim och där skalden bl. a. infört Bacchi Tempel. Handskriften 
beskrives av kommentaren så: »En längd ihopklistrat regalpapper upp
rullat på en kavle, i vardera änden försedd med en förgylld trissa.»9 Så
som Afzelius har påpekat, är det meningen, att rullen skall ge intryck 
av en antik codex.1

Det verkar naturligt att se denna handskrift som ett litet utslag av den 
»retour à l’antique», som vid denna tid var den stora moderörelsen nere 
i Europa och som Sergel genom sin hemkomst till Stockholm just försom
maren 1779 definitivt förde över till vårt land. Själva idén att travestera 
myterna om Dionysos’ död och återfödelse tycks onekligen också tyda på 
intresse hos skalden för Greklands kultur och religion. I samma riktning 
pekar det inte helt säkra antagandet, att Bellman läst Euripides’ Bac- 
chanterna i père Brumoys Théâtre des Grecs, som spelat en så stor roll för 
kännedomen under 1700-talet om den grekiska litteraturen. Det bör dock 
framhållas, att denna uppsats påvisat tydliga försök till antik lokalfärg 
redan i den tidigare ordensdiktningens Bacchus-fester, t. ex. parentatio- 
nen över Lundholm (se ovan s. 7 f., 19). Över huvud taget är nog Bell
mans förhållande till antiken värd en specialstudie.

Det har sedan länge varit vanligt att betrakta Bellman som »en naivt 
och uppriktigt troende kristen» för att använda den senaste formule
ringen. Jag har aldrig trott på den tesen, men det ligger ju i sakens  ̂
natur, att ingen kan med framgång vare sig bevisa eller motbevisa ett 
sådant påstående. Jag måste emellertid uttala min förvåning över att den 
ansenliga mängd av indicier, som kan åberopas mot åsikten, att skalden 
varit en övertygad kristen, av Bellmansforskarna traditionellt tillmätes 
så litet värde, att ekvationen ändå bringas att stämma. Mitt bestämda in
tryck är, att århundradets överlägsna likgiltighet i religiösa ting ligger 
bakom även Bellmans ofta återkommande skämt med bibel och religion. 
Hans flerfaldiga kontroverser med prästerskapet* 1 2 bevisar ju ingenting om 
hans tro, men de passar å andra sidan väl in i den bild jag har fått av 
Bellmans religiositet.

Studiet av Bacchi Tempel har stärkt mig i denna uppfattning. Så t. ex. 
kan man slå fast, att detta diktverk parodierar eller parodiskt alluderar 
på kristen gudstjänst, Uppenbarelsebokens dödsrikesmålning och Jesus’ 
liknelse om den barmhärtige samariten; med rätt stor sannolikhet ligger

7 SU 5, komm. s. 32.
8 Ibid. s. 16.
u Ibid. s. 4. — Kavlen avbildad SU 3, komm. s. 46.
1 Afzelius, Fröjas Tempel och Spinnhuset, s. 93.
2 Se bl. a. Weibull, s. 87 ff., och Byström s. 15.
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t. o. m. tanken på Kristus bakom skildringen av Bacchus-Movitz’ död och 
uppståndelse. Är detta verkligen förenligt med uppriktig kristen tro?

En av Bacchi Tempels visor framföres av Trundman med Movitz’ ask
urna i famnen:

Siung, mina Söner alla tålf,

Stänck persico kring Templets gålf, 
Stänck rathaphia!
Sjung vår litania!
Noak, Maria,
David, Uria,

Eij denna urnan dem tillhörer,

I den Urnan, just den här!
Movitz aska samlad är. (5: 27, 108.)

Först »chorus» och därefter »tutti» upprepar i 1783 års version de båda 
sista raderna. De tolv sönerna ger bibliska associationer åt två håll — 
Jakobs söner och de tolv apostlarna; likörer stänkes som vigvatten på 
tempelgolvet; de korta raderna med deras uppräkning av bibliska figurer 
och menighetens svar tycks alludera på allhelgonalitanian och förklarar i 
så fall uttrycket »vår litania». Visans hela uppläggning framhäver alltså 
den centrala raden: Eij denna urnan dem tillhörer, innebärande att Mo
vitz ingenting hade att skaffa med Maria och hennes bibliska vänner.

Jag tror, att inte heller Bellman själv underhöll särskilt varma för
bindelser med dem utan långt mera uppriktigt och helhjärtat instämde i 
Ullas och prästinnornas sång till »Fröijas ähra» eller med Movitz

( . . . )  sjöng den Gudens låf som gjör oss glada. (5: 4, 60.)

Men vem kan påstå sig veta i sådana frågor?
Vad slutligen beträffar Bellmans användning av symboliska motiv 

(bortsett från den av Afzelius behandlade attribut-tekniken), så tvingar 
oss vår bristande kunskap om skaldens ikonografiska beläsenhet till den 
allra största försiktighet. Att det på detta område finns åtskilligt ogjort 
för framtidens Bellmansforskning förefaller dock mycket sannolikt. I 
fråga om en personligt utformad sexualsymbolik har Bellman uppenbar
ligen gått betydligt längre, än forskarna i allmänhet synes ha haft klart 
för sig. Den omisskännliga förtjusningen i det erotiska teckenspråket har 
skalden haft gemensam med Greuze och många andra vid denna tid, men 
hos Bellman är detta kemiskt fritt från falsk sentimental moralism. Ett 
av den bellmanska poesiens kännemärken tycks mig vara just en sund och 
frigjord hedonism!


