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Inflytelser från Creutz hos Bellman och andra.

Av Car l  L i n d b e r g .

Yid sidan av det ofta påpekade samband, som Bellmans naturskildring 
bar med 1600-talets och Dalins impressionistiskt antydande naturlyrik, 
har Martin Lamm framhållit Bellmans beroende av den episkt deskrip
tiva landskapsdikten, i synnerhet då Creutz’ Atis och Camilla.1 Det förra 
sambandet finner Lamm givetvis starkare; den impressionistiska teknikens 
klickmanér passade helt för Bellmans temperament. Inflytandet från 
den deskriptiva landskapsdiktens stil spårar Lamm i ordenskapitlens 
alexandriner, alltså det versslag, som Bellmans föregångare i genren an
vänt och som bättre än kortverser lämpar sig för ändamålet. Även miljön 
och situationerna i Atis och Camilla bör man, såsom Lamm anmärker, 
ha i minnet för att rätt uppfatta ordenskapitlen.

Ett slags självständighetsbegär hos Bellman, när han använder den 
deskriptiva metoden, yttrar sig enligt Lamm däri, att Bellman gärna 
p arod ierar  förebilden Creutz. Parodin har dock ej något förklenande 
syfte. För Bellman är det »blott en artistisk lek att berätta sina suphjältars 
öden i den mest aristokratiskt distingerade stilart, som den samtida sven
ska dikten känner». Den parodiska tonen är, såsom Anton Blanck fram
hållit1 2, märkbar även i epistlarna, när Bellman här rör sig med den creutz- 
ska rokokomytologin.

I epistlarna med deras i regel korta verser är det svårare att påvisa 
inflytelser i fråga om teknik och stil från den brett deskriptiva dikten. 
Bortsett från rokokomytologin kan man här lättare upptäcka motsvarig
heter i stämningen och situationerna. Likheter i detta avseende med 
första sången i Atis och Camilla har Blanck observerat hos den trettio
sjätte episteln2: morgonstämningen, Camillas resp. Ullas oroliga sömn 
och deras morgontoalett. Liknande motsvarigheter men även andra fin
ner man i den trettionionde episteln, över Bergströmshans 'porträtt på 
Liljans Tcrog i Torshälla, en dikt, som här skall bli föremål för en liten 
undersökning. Denna epistel har hittills ej ställts i något närmare sam
band med Creutz, bortsett från Hjalmar Alvings observation, att Bellman 
i epistelns inledningsrader liksom Creutz i första sången av Atis och Camilla 
beskriver en soluppgång och att Bellman här liksom i senare epistlar vis
serligen är mer lugnt beskrivande men ej hemfaller åt Creutz’ omständ
lighet.3

1 Lamm, J oh an  Gabriel Oxenstierna, s. 76 ff. Redan Erdmann har antytt detta bero
ende, se Lamm, a. a ., s. 77.

2 Blanck, B ellm an  v id  skiljovägen, s. 35 ff.
3 Alving, S ven sk  litteraturh istoria , 2. uppl., s. 204.
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274 Carl Lindberg

Först några ord om epistelns innehåll och disposition. Dikten består 
av fyra strofer om vardera tjugofem verser. Första strofen inledes med 
en naturskildring, som avlöses av tre små genrebilder: bonden, torparn, 
dalkarln, och andra strofen innehåller tre nya, något utförligare genre
bilder: krögarn, gumman, smeden. I tredje strofen återupptas natur
skildringen, men även här går Bellman snart över till människan, först till 
»Bygdens barn och pigor» i en liten pastoral scen med »lamm och kvigor» 
och sedan till Movitz, som stiger upp för att ta itu med Bergströmskans 
porträtt. Beskrivningen av porträttet fyller slutstrofen.

Till jämförelse med Atis och Camilla avtryckes här först naturskildringen 
i episteln1:

Storm och böljor tystna ren, 
himlavalvets matta sken 
mer och mer försvagas, 
ren det börjar dagas.

Molnen simma, 
kvalm och dimma 

bådar solens bleka strimma.
Vädren spela fritt och täckt, 
fenstren ristas vid var fläkt, 
lönn och aspar susa, 
kärr och källor brusa.

Orren spelar;

Strofens återstående tretton rader liksom hela den följande andra strofen 
upptas av genrebilderna av bonden etc., se ovan. Tredje strofen fort
sätter:

Luften spelar frisk och skön, 
minsta blomma, växt och frön 
öppnar sina knoppar, 
ler åt daggens droppar, 

präktigt randas, 
vällukt andas,

med sefirens fläktar blandas.
Skogen skymtar mörk och blå, 
berg och kullar prydda stå 
med båd lamm och kvigor.
Bygdens barn och pigor 

gå och valla, 
le och tralla,

sina hjordar sammankalla.
Lärkan i skyn 
fläktar så sval, 
tuppen i byn 
flaxar och gal.

(I strofens återstående sju verser övergår skildringen till Movitz, se nedan, 
s. 275.) Motsvarande parti i Atis och Camilla lyder:1 2

Nu börjar dagen gry, och nattens makt är all.
Än darrar månans sken på böljans hala yta, 
men hastigt ljusets flod från öster börjar flyta; 
de mörka skuggor fly, och stjärnan bleknar av; 
ren strömmar purpurn ut på himlens mörkblå hav.

1 F redm an s e p is tla r , utg. av Bernhard Risberg (1939), s. 144 ff.
2 Sveriges n a tion allittera tu r (1921) III: 182.
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De svarta molnens bädd förbyts i röda skyar; 
nu ljungar solen fram, och världen sig förnyar.
Den svala nattens dagg, som sig till blomstren sänkt, 
har på de späda blad en mängd av pärlor stänkt; 
det höjda ljusets glans från bergens toppar faller, 
och solens spridda guld sig blandar med kristaller. 
Man himlabågens färg kring fälten stråla ser; 
var blomma ur sin kalk åt fjäriln nektar ger.
En samlad balsam sprids att sig med luften blanda 
och förs i virvlar kring av morgonvädrens anda.
Ren svärma luftens folk kring deras gröna hus 
och stämma deras sång ihop med aspars sus.

Även om Bellmans skildring jämförd med Crentz här är tämligen im
pressionistisk och stackatobetonad — något som sammanhänger med 
versernas olika längd hos dem — söker man förgäves i Bellmans övriga 
epistlar efter en så ntförlig och metodiskt genomförd naturskildring. 
Bellman upprepar sig visserligen, när han efter genrebilderna återupptar 
naturskildringen. Jämför »Vädren spela fritt och täckt» etc. med »Luften 
spelar frisk och skön» etc. På det senare stället blir emellertid skild
ringen utförligare. Och gången i hela denna morgonskildring är densamma 
som hos Creutz: från himlavalvet via växtlivet till fåglarna.

På ett ställe kan man tycka, att Bellman parafraserar Creutz. Hos 
den senare heter det, att från »var blomma . . . En samlad balsam sprids 
att sig med luften blanda / och förs i virvlar kring av morgonvädrens 
anda.» Bellman uttrycker detta mer koncentrerat: »minsta blomma . . . 
vällukt andas, / med sefirens fläktar blandas». Observera bl. a. rimmen!1

Den utvikning, som det pastorala inslaget hos Bellman bildar: »berg 
och kullar prydda stå / med båd lamm och kvigor» etc., visar dikternas 
samband på annat sätt. Ordet »prydda», som bryter mot epistelns stil i 
övrigt, har väl Bellman uttalat med en viss spefullhet, jämför nedan.

En särskild uppmärksamhet förtjäna ordalagen i det parti omedelbart 
efter naturskildringen hos båda skalderna, där Camilla resp. Movitz 
och Bergströmskan införas i dikten. Hos Creutz heter det:

Naturen tyckes dock sin största fägring sakna:
Camilla syns ej än ur sömnens sköte vakna;

(Hon vaknar så småningom.) Hos Bellman finner man liknande vänd
ningar och samma rim:

All naturen börjar vakna 
till ny glans och prål, 
nya göromål.
Och, att ingen skönhet sakna, 
steg nu Movitz opp, 
tog sin färgekopp, 
satt’ sig vid sin tavla ner.

Raden »Och, att ingen skönhet sakna» har Bernhard Risberg med rätta 
funnit oegentligt formulerad. Han uttyder den: »för att ingen skönhet

1 Också andra detaljer äro desamma, även om ordningsföljden är något olika. Bell
man: ». . . böljor . . . himlavalvets matta sken mer och mer försvagas, ren det börjar dagas 
. . . daggens droppar . . . aspar susa.» Creutz: ». . . böljans . . . månans sken . . . stjärnan 
bleknar av. . . Nu börjar dagen gry . . . nattens dagg . . . aspars sus.»



276 Carl Lindberg

(ej heller konstens) skulle saknas».1 Även Bellman har observerat in- 
advertensen och i en handskrift skrivit orden ej sin sysla över ingen skön
het2. Det är i detta sammanhang oväsentligt, att ändringen avgjort för
sämrar dikten i dess helhet, därigenom att man nästan fullständigt för
lorar den kontrast, som det ironiska ordet »skönhet» markerar mellan 
å ena sidan den äkta naturligheten i den föregående naturskildringen och 
genrebilderna (särskilt gumman och smeden), å andra sidan den bjäfsigt 
utstyrda Bergströmskan i det följande porträttet. Viktigare är det för 
oss liär, att den ursprungliga formuleringen visar styrkan av inflytandet 
från Creutz: när episteln avfattades, var Creutz’ dikt så present för Bell
man, att han ej tillräckligt kunde frigöra sig från dess form. Eller kanske 
rättare, han bevarade något av denna form för att antyda sambandet 
med Creutz’ dikt. I varje fall bör det följande porträttet av Bergström
skan uppfattas som en parodi på Camilla hos Creutz. Denne skildrar sin 
hjältinna så:

i denna sälla bygd Camilla livet njöt.
Hon född och uppfödd var i menlöshetens sköt.
Vår sol, som i sitt lopp naturens fägring målar, 
har aldrig förr så skönt fått råka med dess strålar.
Behagligheten själv dess hela teckning drog.
Uti sitt gudaverk en vällust himlen tog, 
och dygden ville själv Camillas skapnad söka, 
att mera älskad bli och få sin dyrkan öka.

Jämför om Bergströmskan hos Bellman:
Nå, Bergströmskan — vad jag ser! — 
med bindmössa — kors, jag ber —, 
bröstbukett i barmen 
och en mops på armen, 

girandoller, 
parasoller!

Ve den Movitz, töcken fjoller!
Nå, så dumt, jag dör av skratt.
Se den son [o: suggan] med schäferhatt, 
präktig som en annan 
med en musch i pannan.

Såg jag maken!
Isterhaken

hänger på den gamla draken.

Här är parodin åtskilligt grövre än i den tidigare nämnda av Blanck be
handlade trettiosjätte episteln, där Ulla är idel behag — men lika litet 
som Bergströmskan något dygdemönster.

Schäferhatten i porträttet ovan är värd att särskilt noteras, eftersom 
Bergströmskan dessutom är iklädd bindmössa. Denna tårta på tårta 
bör utan tvivel, såsom Nils Afzelius antar3, förklaras så, att gumman i 
verkligheten »var klädd i bindmössa — som på denna tid började bli 
litet omodern — och att Movitz transponerade upp den platta vardag
ligheten till ett idealiskt Arkadien genom att måla henne i schäferhatt, 
d. v. s. som en herdinna».

Risberg, a. a., s. 146. 
Risberg, a. a., s. 298. 
N y  sv. stud. 1935, s. 66.



Inflytelser från Creutz hos Bell man och andra 277

Om man. inte uppfattar Bergströmskans porträtt som en — om 
än avlägsen — parodi på Camilla hos Creutz1, måste man finna, att 
den inledande långa naturskildringen inklusive genrebilderna endast har 
ett nödtorftigt samband med porträttet, låt vara att man i hithörande 
ting kanske inte är så granntyckt, då det gäller Bellman. Betecknande 
är följande observation av Hjalmar Alving1 2: » I åtskilliga epistlar är sam
manhanget med fredmansdiktningen mycket löst. Det är tydligt, att 
dessa dikter g jo rts  till ’ epistlar’ genom att Mollberg, Movitz eller någon 
annan av fredmanskretsen insatts som staffagefigurer i en miljö, där de 
egentligen ej höra hemma. Ett exempel härpå är den berömda natur
målningen ep. 39: ’Storm och böljor tystna ren’, där Movitz med ’sin 
färgekopp’ oväntat och föga motiverat införes i näst sista strofen.»

Liksom flera andra bellmansdikter är även denna fullt förståelig, endast 
om inan har Atis och Camilla för ögonen — jämför Lamm ovan s. 273.

Det sätt, varpå Camilla införes i berättelsen hos Creutz ovan s. 275, 
synes ha smittat av sig även på några av Bellmans yngre samtida. Att 
Oxenstierna i Skördarna hör till dem, är ej ägnat att förvåna, så starkt 
influerad som hans dikt är av Atis och Camilla.3

I den sistnämnda dikten liksom i andra sången av Skördarna skall en 
fest firas, i den förra »Till skogsgudinnans pris en högtid», i den senare 
en skördefest. Innan hjältinnan hos Oxenstierna, Virginia, anländer till 
festen, beskriver skalden bygdens övriga flickor, som redan samlats. Sti
len i sin omständlighet påminner om Creutz, som dock är mindre preciös, 
likaså sensualismen, som däremot är starkare hos den senare, — och dess
utom understrykandet av oskuldsfullheten. Virginia presenteras på föl
jande sätt4:

Virginia feltes än i prydnaden av dagen:
Virginia, Fröjas bild och danad av Behagen, 
ej sprider än den fröjd som kring dess fotspår ler.
Hon syns, och i den lek hon liv och ordning ger, 
bland sina likar främst och vackrare än alla, 
för nöjena med sig och tyckes dem befalla.

Jämför om Camilla i Creutz’ dikt:
Naturen tyckes dock sin största fägring sakna:
Camilla syns ej än nr sömnens sköte vakna; 
de ögon dölja sig, som dagens glans förta, 
där ömhet, eld och liv och oskuld segrat ha.

Särskilt påfallande är att Oxenstierna framhåller sin hjältinnas frånvaro 
omedelbart innan hon uppträder på scenen.

1 Blanck, a. a., s. 37 har annan uppfattning: »Hur Bellman -under 70-talet skapar små 
rena rococo-konstverk utan parodiska inslag, bara med smålustig humor i bakgrunden, 
därom vittna de tre epistlarna om Movitz som målare.» Detta uttalande gäller endast 
de två övriga epistlarna, nr 66 och 74.

2 Alving, a. a., s. 202 f.
3 Se om detta inflytande Lamm, a. a., s. 209 noten och s. 217.
4 MjÖberg, Svensk litteratur från Dalin till våra dagar (1940) I: 2: 76. Ortografin har 

moderniserats ovan.



I Grevinnan Spastaras död inför Lidner sin hjältinna på följande sätt:1
Ren våren förd på gyllne skyar, 
med ömnighetens horn i hand, 
sitt jubel och sin makt förnyar 
omkring Messinas rika strand,
Messina stolt bland städer lyste 
och sällhet i sitt sköte bar; 
dock bland de skatter, som hon hyste, 
den skönaste Spastara var.

Ehuru ingen yttre beskrivning av Spastara lämnas (hon skildras endast 
i sina handlingar och känslor), fullkomnar hon bilden liksom Camilla hos 
Creutz. Denna likhet vore föga anmärkningsvärd, om man inte funne, 
att Lidners skildring av våren ovan delvis påminner om den hos Creutz1 2:

Ren våren i sitt sköt en livlig värma bar; 
naturen väcktes upp, hon i sin ungdom var.
Man såg kring alla fält, att vinterns välde lyktat, 
att glädjen rest sin tron och jordens sorger flyktat.

I övrigt finner man, att rimmet skyar : förnyar hos Lidner ovan an
vändes av Creutz i ett liknande sammanhang i den följande naturskild
ringen:

De svarta molnens bädd förbyts i röda skyar; 
nu ljungar solen fram, och världen sig förnyar.

I Människans anlete skildrar Franzén i inledningsstroferna Edens lust
gård på den sjätte skapelsedagens morgon. Sceneriet och färgerna äro väl 
närmast lånade från Miltons skapelsedikt3, men i sin oskuldsfullhet erinra 
de också om »de arkadska fält», som Creutz målar i början av Atis och 
Camilla. Framför allt påminnes man om Camilla och hennes uppvak
nande hos Creutz (jfr ovan, s. 277) av det sätt, varpå människan införes 
i Franzéns dikt4:

Men den högsta skönhet feltes 
i  naturen: — kronan feltes 
än i skapelsen; 
till dess människan ur gruset 
hov sitt anlete i ljuset, 
hov upp ögonen.

De tre första raderna kunna visserligen sägas återgå på Milton: »There 
wanted yet the master-work, the end / of all yet done». Men Franzéns 
något fria översättning härav har tydligen åstadkommits under påverkan 
från Creutz.5 Denne spåras även i fortsättningen av Franzéns dikt (som

278 Carl Lindberg

1 Sveriges nationallitteratur (1922) V: 190.
2 Vårskildringen hos Creutz föregår morgonskildringen ovan, s. 274 f.
3 Schuck, III. svensk Utteraturhist. IV: 568 f.
4 Sveriges nationallitteratur (1922) VII: 21.
5 Likheten mellan Oxenstiernas och Franzéns dikt är alltför obetydlig (obs. dock 

»feltes» hos båda) för att de kunna antagas ha haft någon betydelse för varandra. Om 
emellertid så vore, är det Franzén som påverkat Oxenstierna, eftersom den förres dikt 
trycktes 1793 men den senares 1796 (den äldre, otryckta versionen av Skördame från år 
1772—73, sign. V. 62 i Universitetsbirbl. i Uppsala, har ingen motsvarighet till scenen 
ovan).
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här saknar närmare samband med Milton). Inför människans skönhet 
förbleknar allt:

stjärnan, som i dagens panna 
satt så skön, ej ville stanna 
över jorden mer.

Änglaskaran står betagen, 
ser de talande behagen 
och på skaparn ser.
Skaparn tryckte sitt insegel 
på sitt verk, och i dess spegel 
ser sin bild och ler.

Liknande himmelska jämförelseobjekt har Crentz tillgripit i fråga om 
Camilla:

Vår sol, som i sitt lopp naturens fägring målar, 
har aldrig förr så skönt fått råka med dess strålar.
Behagligheten själv dess hela teckning drog.
Uti sitt guda verk en vällust himlen tog,

de ögon dölja sig, som dagens glans förta,

Då det gällde att skildra naturens och människans skönhet, särskilt 
kvinnofägringen, har Creutz tydligen varit mönstret framför andra under 
den återstående delen av 1700-talet. Bland dem som visa sig oberoende 
av Creutz, märkes främst Kellgren.


