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Inledning 

Carl Michael Bellman levde mellan 1740-1795. Under dessa 55 år satte han avtryck och lämnade 

efter sig en litterär, poetisk och musikalisk skatt som få andra har lyckats med. I Sverige har han 

varit föremål för forskning och tolkning för en rad forskare, musiker och andra inom den litterära 

och poetiska sfären. Inte minst har hans Fredmans Epistlar blivit tolkade och analyserade. 

 Bellmans samhällsskildrade texter med dolda budskap och ironi har lockat många att gräva i 

hans verk. Men han är inte bara en förebild på den svenska scenen. Han är också en stor 

inspirationskälla och föremål för studier och diskussion i Danmark. Det är nog inte känt för gemene 

man att Bellman är en minst lika hyllad och omtalad skald i Danmark som i Sverige.
1
 

Kort om Bellmans inflytande och mottagande i Danmark  

Danmark kallas ibland för Bellmans ”andra hemland” och bara det skvallrar om hans storhet. 

Bellmans sånger och texter blev kända i Danmark ungefär samtidigt som de tog sig utanför 

Stockholms gränser.
2
 En som hade en stor del i utbytet mellan svensk och dansk litteratur på 1700-

talets senare hälft är Jens Kragh Høst. Han var den förste att nämna Bellmans namn för en större 

läsarkrets och spred då vidare texter som ”Gubben Noak” och ”Käraste bröder, systrar och vänner” 

och detta redan kring 1780.
3
  Alltså blev Bellman ganska tidigt ett känt namn på den danska 

kulturscenen. Hans epistlar kom även tidigt ut i skillingtryck som danskarna kunde ta del av. Man 

började i samma veva även att ta efter Bellman och hans sånger och texter. I en sångbok som 

släpptes 1783 Samling af arier finns ett stycke som heter ”Ja, min mand er endnu i fuld skriveri”. 

Det tror man är den första Bellmanliknelsen  på grund av hur språket och dialogen är uppbyggd.
4                                                                                                                                         

 
På 1800-talet fick Bellman en riktigt stor genomslagskraft.

5
 Det uppkom en speciell 

Bellmantradion och den inspirerade många författare, dramatiker och andra kulturarbetare.
6
 Det 

började skrivas litteratur om Bellman och detta stora intresse för Bellman i Danmark gjorde att det 

blev gränsöverskridande. Studenter i Danmark startade sällskap och deltog på möten i bland annat 

Uppsala.
7
 En av Danmarks största och mest välkända diktare och kritiker som var verksam på den 

här tiden var Johan Ludvig Heiberg. Han var en stor vän av Bellmans verk. Man säger i Danmark 

                                                 
1 Andersen, Jens Kr Bellman og Danmark fem komparative studier udgivet med inledning af Jens Kr Andersen, 

Viborg, 2004, s .89.  

2 Nilsson, Hans, ”Bellman utomlands http”, ://bellman.net/artiklar/utomlands.html [läst  6/12 2012] 

3 Andersen, Jens Kr Bellman og Danmark fem komparative studier udgivet med inledning af Jens Kr Andersen, 

Viborg, 2004, s .118.  

4 Andersen, Jens Kr Bellman og Danmark fem komparative studier udgivet med inledning af Jens Kr Andersen, 

Viborg, 2004, s .120.  

5 Andersen, Jens Kr Bellman og Danmark fem komparative studier udgivet med inledning af Jens Kr Andersen, 

Viborg 2004, s .133.  

6 Nilsson, Hans, ”Bellman utomlands”, http://bellman.net/artiklar/utomlands.html [läst 6-12-2012] 

7 Andersen, Jens Kr Bellman og Danmark fem komparative studier udgivet med inledning af Jens Kr Andersen, 

Viborg 2004, s .89.  
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att han var den första att göra självständiga studier av Bellman.
8
 Han gjorde även ett besök på 

Bellmandagen som hölls på Djurgården i Stockholm. Där fick han förtroendet att tala inför de som 

var samlade. Han berättade då om sin tacksamhet till Sverige för att de delat med sig och fört 

samman Danmark med Bellman och hans verk. Han menade på att Bellmans intåg på den Danska 

scenen banade väg och lade grund för en helt ny diktkultur.
9
 

Syfte och frågeställningar 

Normalt sjungs Bellmans sånger på svenska i Danmark. Om någon av Bellmans texter finns med i 

någon sångbok eller dylikt är de oftast utskrivna på svenska i originalform. Men det finns en del 

som har översatt hans sånger till danska. 

 Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur Bellmans Fredmans Epistel N:o 36 har blivit 

översatt från svenska till danska. Detta kommer jag att göra med hjälp av tre olika översättningar 

som gjorts på danska av tre olika danska författare. Det är en nyare översättning och två äldre 

översättningar. Jag tänker ta reda på hur det danska språket har påverkat texten och hur författarna 

har behandlat olika språkliga utmaningar som dyker upp när man ska översätta från ett språk till ett 

annat. Jag tänker också undersöka om man har gjort några uppenbara omtolkningar eller 

feltolkningar som fått konsekvenser för budskapen som originaltexten framhäver.                          

 Jag tänker ta reda på vad som skiljer de äldre översättningarna åt och vad som skiljer den 

nyare översättningen från de äldre. Jag tänker även se vilken översättning som ligger närmast 

originalet och vilken som skiljer sig mest. Förutom analyserna och jämförelserna tänker jag även 

koppla dessa översättningar till Danmarks mottagande av Bellman och hur han har blivit recenserad 

i Danmark. 

Metod 

Jag kommer först att göra en noggrann litterär analys av originalet skrivet av Bellman . Sedan 

kommer jag att analysera var och en av de danska översättningarna både språkligt och litterärt. 

Sedan kommer jag att jämföra var och en av de danska översättningarna mot originalet. Slutligen 

kommer jag att jämföra de danska översättningarna med varandra och föra en avslutande 

diskussion.  

 

 

 

                                                 
8 Andersen, Jens Kr Bellman og Danmark fem komparative studier udgivet med inledning af Jens Kr Andersen, 

Viborg, 2004, s .133.  

9 Andersen, Jens Kr Bellman og Danmark fem komparative studier udgivet med inledning af Jens Kr Andersen, 

Viborg, 2004,  s .134-135.  
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Analys 

 

Analys av Fredmans Epistel N:o 36 ” Rörande Ulla Winblads flykt” 

Fredmans Epistel N:o 36 ”Rörande Ulla Winblads flyckt” skriven av Carl Michael Bellman, dateras 

till mellan 1773-1776. Den består av nio stycken strofer och melodin är en variant av en kontradans 

”Prins Fredrich”.
10                                                                                                                                                                                                        

 
Fredmans Epistel N:o 36 är en fenomenal resa genom högt och lågt med Ulla Winblad och 

Krögarfar som epistelns centrala gestalter. Vi får titta in på en krog på 1700-talet och följa med i 

samspelet mellan de olika gestalterna. Berättelsen präglas av att den bistra verkligheten upphöjs av 

gudomliga referenser.  

 I den första strofen får vi titta in i sovrummet där Ulla Winblad ligger och sover och ingen 

får närma sig förutom Krögarfar. Det anmärkningsvärda i denna strof är skildringen av vad Ulla 

Winblad gör när hon ligger i sängen: 

Ulla snarka, 

Frös och sparka, 

Täcket öfver hufvud drog; 

Kröp inunder 

Med et dunder 

Vände sig och log.  

 

Hon snarkar, sparkar och fiser. Dessutom avslutar hon sekvensen med att vända sig tillrätta och le. 

Att en kvinna beskrivs på ett sådant privat, kroppsligt och väldigt oblygt sätt är mycket 

fascinerande. Det här kontroversiella och ocensurerade sättet att framhäva en kvinna på är väldigt 

originellt.                                                                                                                                                

 I strof två så vaknar Ulla Winblad upp och sätter på sig sina skor och knäpper underkjolen. 

Men vi tar oss raskt fram till strof tre, för här kommer något intressant. Här beskrivs Ulla Winblad 

på ett närmast gudomligt sätt när hon sitter och gör sig iordning framför spegeln:  

Liksom när på paphos ö 

                                                                          Kärleks-Gudinnan upvaknar, 

                                                                          Allting tycks i vällust dö, 

                                                                          Och sorgen blott man saknar  

                                                 
10 http://www.bellman.net/texter/epistel.php?nr=36 [läst 5-12-2012] 

javascript:ordMyt('41')
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Från att ha legat i sängen och ”släppt sig” så beskrivs här Ulla Winblad som Kärleksgudinnan som 

får allas uppmärksamhet och ingenting runtomkring är intressant. Allt strålkastarljus är på henne. 

Detta är typiskt för Bellman när han pendlar mellan högt och lågt. Från att Ulla Winblad är en enkel 

glädjeflicka till att hon är självaste Kärleksgudinnan.
11                                                                                                                          

 
I slutet av strof tre är det intressant att titta närmare på Krögarfar. Här beskrivs hans 

sinnelag på ett väldigt tydligt sätt: 

Likså Krögarn mer och mer 

Af ångst och vällust stamma, 

Då vår Ulla satt sig ner 

At sina lockar kamma. 

Folk och näring 

Och förtäring 

Glömde gubben i sitt qual, 

Debitorer, 

Creditorer, 

Majshus och Fiscal  

 

Han beskrivs ju närmast tappa fattningen när han ser Ulla Winblad sitta ner och göra sig i ordning 

framför spegeln. Bekymmer om kunder, leverantörer, bordellverksamheten och rättsmakten är som 

bortblåsta från hans tankesfär när han skådar denna vackra kvinna.                                                     

 I strof fyra,fem och sex omsveps man av ett språk som har många kopplingar till den 

romerska och grekiska mytologin.  

 Strof fem bibehåller den höga och gudomliga stämningen och här är två stycken ur texten 

där Krögarfar beskriver Ulla Winblad på ett närmast höviskt sätt: 

En ängla hy, en leende mund, 

Et blottadt bröst af våda, 

Ach! himmel, ach! hvar tima och stund 

Nytt paradis bebåda;  

[...] 

      Maken tunga 

     Til at sjunga, 

Och en röst så skär och klar, 

     Och så böjlig 

     Fins omöjlig; 

     Det sad' Krögar-far.  

                                                 
11 Lönnroth, Lars,  Ljuva karneval! Om Carl Michael Bellmans diktning, Stockholm, 2005,  s. 17. 
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Ulla Winblad beskrivs ju här närmast som det vackraste som finns, något överjordiskt och 

gudomligt. Utseendet, rösten och hela anletet är så fantastiskt att det nästan är för bra för att vara 

sant.                                                                                                                                             

 Samspelet mellan Ulla Winblad och Krögarfar är fortlöpande genom hela texten. I strof sex 

får man följa med när han hjälper henne med diverse saker. Han hjälper henne att knyta 

strumpeband och putsa skor. Han är kär och följer hennes minsta vink. Men man kan uttyda en 

sorts dubbelhet i deras relation. Å ena sidan är Krögarfar helt betagen av henne och håller henne 

väldigt kär. Å andra sidan kan man misstänka att han  inte bara hjälper henne att göra sig fin för sitt 

eget behag. Man kan också misstänka att han fungerar som en sorts hallick för henne. 

Här nedan är ett utdrag från strof sex där samspelet tydligt speglas mellan Ulla Winblad och 

Krögar-far: 

Nej aldrig såg man Krögarn så fatt, 

Så kär, en peine, och nyter: 

Kring Ullas ben på stoln där hon satt, 

Han strumpebandet knyter; 

Drog på skon, och af och an 

Smorde med borsten på lädret; 

När hon jäspa, jäspa han 

Med näsan högt i vädret. 

 

Genomgående för hela episteln och dess tydligaste drag är som jag tidigare nämnt pendlandet 

mellan högt och lågt. Detta kommer att visas tydligt i de resterande stroferna.                                    

 I strof sju tar sig Ulla Winblad något stärkande att dricka och sällan har väl en enkel sup på 

en smutsig krog lindats in i en sådan gudomlig och ljus förpackning: 

                                                                           Astrild brann i glasets djup, 

                                                                           Och Bacchus på dess yta.                                                                                                                               

 

Kärleksguden Astrild finns i glasets djup och vinguden Bacchus finns på dess yta. Episteln är i 

detta skede fortfarande överjordisk men något lite anmärkningsvärt är ändå dessa rader också 

hämtade från strof sju: 

Nu fick alt en ny natur, 

Ny frihet, lust och lycka, 

Från en rik med silfver-ur 

Til Tiggarn vid sin krycka.  

javascript:ordMyt('7')
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Trots alla superlativer och gudareferenser är ändå alla typer av människor välkomna. Det görs inte 

skillnad på den som är rik eller fattig. Hela samhället, från botten till toppen är med. Detta är 

väldigt intressant och ger hela episteln ett större djup och skapar än mer tankar. Man får en känsla 

av en gemenskap på ett nästan kyrkligt vis. Innanför kyrkans väggar är alla välkomna och alla är vi 

lika inför gud. Här är kyrkan i form av en bar, där alla oavsett samhällsklass och tillhörighet samlas 

för att glömma verkligheten och dränka sina sorger.                                                                                                                                                     

 I strof åtta tar episteln en stark vändning. Från att ha varit ovan moln och i gudars sällskap 

så kastas man ner i verkligheten igen:
12

 

Men himmel ach! hur bytes alt om! 

Bäst Ulla ömsa stubbar, 

I dörrn på tröskeln, gissa hvem kom, 

Jo fyra halta gubbar: 

 

För här störtar plötsligt polisen in på krogen för att gripa och föra bort Ulla Winblad. Här 

konfronteras man med att Ulla Winblad är en prostituerad glädjeflicka som sanningen då och då 

biter i vitögat. Krogen är i ena stunden ett tempel, och i den andra ett  tillhåll för slödder, fylla och 

prostitution.
13

  

 Något som är väldigt intressant med poliserna är att de i början benämns som ”fyra halta 

gubbar”, men det är bara tre poliser som beskrivs i texten. Vem är den fjärde, Är det en polis som 

inte beskrivs, Är det döden, Eller är det någon annan? Man kan tolka den fjärde polismannen på 

olika sätt och vad Bellmans syfte var är svårt att veta men han hade nog någon tanke med att bara 

beskriva tre av fyra. 

 Festen på krogen fick onekligen ett abrupt slut då Ulla Winblad var festens höjdpunkt och 

detta kan man se här i slutet av strof åtta. 

Hvarje gäst satt blek som lik, 

Och krögarn fälde tårar. 

     Qvar på bänken 

     Fram om skänken, 

Där står Ullas Bränvins-glas, 

     Tomt och spruckit 

                                                 
12 Erdmann, Nils, CARL MICHAEL BELLMAN EN KULTUR och KARAKTÄRSBILD FRÅN 1700-TALET, 

Stockholm,1899,  s. 376. 

13 Lönnroth, Lars  Ljuva karneval! Om Carl Michael Bellmans diktning, Stockholm, 2005,  s. 17. 



9 

 

     Och utdruckit. 

 Så slöts vårt Calas.  

 

Krögarn som i episteln beskrivs som väldigt fäst vid och kär i Ulla Winblad fäller kanske inte bara 

tårar som ett resultat av ett brustet hjärta. Man kan anta att Ulla Winblad var en inkomstkälla bland 

alla suputer som tagit sig ett glas för mycket och som kände lustens vindar svepa innanför rocken. 

 I de första åtta stroferna har vi fått följa historien genom framförallt Krögarfars perspektiv 

men också genom Ulla Winblads. I den nionde strofen händer något banbrytande i episteln. Nu 

kliver nämligen Fredman själv in:  

Farväl min Nymph! Apollo mig skänkt 

Din sköna bild at måla; 

Nu går du bort, sen länge du blänkt, 

Och fått min duk bestråla;  

 

Han beskriver här episteln som ett konstverk och att dess huvudperson nu har lämnat tavlan. Detta 

är oerhört poetiskt och målande. Från att polisen har fört bort Ulla Winblad från den sunkiga 

krogen har vi nu pendlat över från det låga till det höga igen.                                                                 

 Ulla fördes bort av polisen till det man på den tiden kallade för spinnhuset. Spinnhuset var 

en sorts anstalt där man satte kvinnor som hade uppfört sig dåligt eller handlat illa.
14

 Men för 

Bellman är hon för alltid kärleksgudinnan och drottningen i det folkliv som beskrivs på krogen, 

präglat av fylla och hårt leverne. Hon är allas gudinna, och framför allt för Bellman och Fredman.
15

 

Episteln avslutas och sammanfattas i den andan genom dessa rader: 

    

  Tiden lider, 

 Dagen skrider; 

Tro at lätt från skrubb och ris 

 Astrilds vingar 

 Snart dig svingar 

 I sitt paradis  

 

Kort sammanfattning 

                                                 
14 http://www.bellman.net/texter/epistel.php?nr=36 [läst 5-12-2012] 

15 Erdmann, Nils, CARL MICHAEL BELLMAN EN KULTUR och KARAKTÄRSBILD FRÅN 1700-TALET, Stockholm, 

1899,  s. 376.  
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Sammanfattningsvis kan man beskriva den här episteln som en beskrivning av ett tillsynes tragiskt 

livsöde som Ulla Winblad förmodligen hade som prostituerad på 1700-talet. Men det är inte enbart 

det tragiska som framhävs, hon beskrivs närmast som kärleksgudinnan själv. Det höga språket, den 

detaljerade kroppsbeskrivningen och de återkommande gudareferenserna förskönar och driver med 

ideal och samtidens syn på prostitution, krogliv och klass.
16

 Den dubbelhet som skildras i relationen 

mellan Krögarfar och Ulla Winblad är som ett resultat av verklighetens råa sanning. Den blir 

omsvept av det  vackra och gudalika. Dessa två komponenter kan förenas i epistlarnas värld på ett 

sätt som är mycket fascinerande. 

 

Analyser och jämförelser av danska översättningar 

Nu när Bellmans originaltext är analyserad är det dags att titta närmare på de danska översättningar 

som jag har valt att titta närmare på. Jag har valt att titta på tre olika danska författare/översättares 

översättningar. Dessa är Charles Kjerulf (1858), Johannes Marer (1861) och Leif Bohn (1930). 

Upplägget är enligt följande: Kort presentation av författaren/översättaren, analys av översättningen 

med Bellmans originaltext som utgångspunkt. När alla översättningar är ställda mot originalet så 

ställer jag dem mot varandra. Jag börjar med Kjerulf, sedan Marer och slutligen Bohn. För att göra 

analyserna så tydliga som möjligt har jag översatt alla översättningar från danska till svenska. 

Dessa översättningar finner ni bland bilagorna. 

 

Kort om Charles Kjerulf  

Till en början sjöng man Bellmans sånger ofta på originalspråket svenska men sedan var det även 

några som sysselsatte sig med att översätta Bellmans texter till danska samt göra om dem till sina 

egna tolkningar. En av de som översatte Fredmans Epistlar och fick stor framgång med detta var 

Charles Kjerulf. Han föddes 1858 och dog 1919. Kjerulf sjöng och uppträdde med Bellmans visor 

på svenska till en början, men han blev irriterad på den danska publiken för att de inte riktigt 

förstod texterna. De skrattade på fel ställen och missförstod texterna. Därför såg han en stor 

anledning till att översätta dem så att publiken skulle förstå dem bättre. Han gjorde en fullständig 

översättning av Fredmans Epistlar och denna samling släpptes efter hans död. Vissa kritiker har 

anklagat Kjerulf för att ha alldeles för mycket försvenskat språk i sina översättningar.
17

                 

 Nu ska jag analysera Charles Kjerulfs översättning av Fredmans Epistel N:o 36 och då 

kanske vi får svar på om det finns någon substans i det som  kritikerna anklagade Kjerulf för. 

                                                 
16 Lönnroth, Lars, Ljuva karneval! Om Carl Michael Bellmans dikning, Stockholm, 2005,  s. 26. 

17 Nilsson, Hans Bellman utomlands http://bellman.net/artiklar/utomlands.html  [läst 6/12 2012] 
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Analys av Charles Kjerulfs översättning av Fredmans Epistel N:o 36 

 I den här analysen ska jag belysa de skillnader och andra intressanta saker jag hittat i Kjerulfs 

översättning när jag ställt den mot originalet. 

 I strof ett följer Kjerulf originalet väl men det finns några intressanta saker att titta på. Den 

första intressanta saken att lyfta upp finner vi på rad åtta. I originaltexten ser rad åtta ut på följande 

vis: 

Nej knapt en droppa vatten 

Kjerulfs översättning: 

Skam knapt hok mælk til katten 

 

Kjerulf var här tvungen att lägga in ordet ”katten” för att de  ska rimma med ”natten”. På svenska 

rimmar ”vatten” med ”natten”. Men på danska är vatten = vand, vilket inte rimmar med natten. 

Sannolikt var det därför han förde han in ”katten”. En förändring som inte ger några konsekvenser 

för handlingen men det är dock en förändring.  

 Kjerulf har gjort en annan intressant förändring i strof ett. Den förändringen hittar vi på rad 

femton och arton. I originalet ser rad femton ut så här: 

 

Täcket öfver hufvud drog 

Kjerulfs översättning: 

Næppe drejde sin popo 

Rad arton i originalet: 

vände sig och log 

Kjerulfs översättning: 

Tæppet ind og lo 

 

Här har Kjerulf kastat om lite, förmodligen även här för att det ska rimma. På svenska rimmar 

”drog” och ”log”. Men danskans ”drage” rimmar inte på ”lo”. Då har Kjerulf valt att använda ett 

tyskt låneord ”popo” som betyder rumpa och det rimmar med ”lo”. Denna förändring får inte heller 

några konsekvenser. Snarare så förtydligar användandet av ”popo” själva fismomentet i texten som 

kan tyckas är lite mer underförstått i originalet.  

 I strof två så finns det även här en förändring som har med rim att göra. Denna förändring 

finns på rad sex.  

I originalet står det: 

Fönsterna darra på haken 



12 

 

Kjerulfs översättning: 

Rusked i vindvet og laagen 

 

På svenska rimmar ”haken” och ”vaken”. Men på danska är haken = hage. Då kanske man vid en 

första anblick tycker att ”hage” och ”vaagen” (vaken) skulle kunna rimma hyfsat, men dubbel aa på 

danska är som vårat svenska å. Därför passar laagen(grind) och vaagen bättre eftersom de rimmar 

med varandra. Detta får inte några konsekvenser för handlingen men är ändå intressant att lyfta 

fram. 

 I strof tre finns inga större skillnader mellan originalet och översättningen. Vi tar oss vidare 

till strof nummer fyra. Här finns det några intressanta saker att titta närmare på. På rad fem och sex 

i strof  fyra lyder originalet enligt följande: 

 

En zephir mot spegeln flög 

Fram med en örslef och spada 

Kjerulf: 

En alf med en øreske 

fløj mod den spejlende flade 

 

Här tycker jag att översättningen är en smula märklig. ”Zephir” betyder västanvind och ordet 

härstammar från den grekiska mytologin. Kjeulf har ersatt ”Zephir” med ordet ”alf”. ”Alf” är 

samma som svenskans ”alv” och är ett gammalt namn på någon sorts övernaturligt väsen och 

härstammar från gammal nordiska. Den här omtolkningen är jag lite skeptisk till då den tycks sakna 

relevans. Båda orden syftar visserligen på något övernaturligt men det ena syftar på ett väsen och 

det andra på en vind. Därför tycker jag att denna tolkning är märklig och lite ologisk. 

 Längre ner i strof fyra finns det ytterligare några om tolkningar som jag tycker inte 

överensstämmer med originalet. 

 I de sex sista raderna lyder originalet enligt följande: 

    
   lekar, löjen 

   qval och nöjen 

skifta prägtigt om hvarann: 

   krögarn blunda 

   mer han grunda 

   Mer hans hjärta brann 

Kjerulfs översättning: 

    Spe og spasen, 

    ve og fjasen-- 

Dans med fler og flere Hop! 

     Krofar stammed, 

     sukked, flammed 

     Mer og mere op 
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Lite märkliga val av ord och meningar tycker jag nog att Kjerulf har gjort här. De första två raderna 

”spe og spasen” och ”ve og fjasen” samt även raderna sexton och sjutton ”Krofar stammed” och 

”sukked flammed” är väl möjligtvis fungerande. Men rad femton:”dans med flere hopp” istället för 

”skifta prägtigt om hvarann” och rad arton ”mer og mere op” istället för ” mer hans hjerta brann” 

föreligger att vara en smula märkliga. Den första meningen ”dans med flere hopp” syftar väl 

troligtvis på att livet är som en ”dans” och den tar olika svängar. Men jag tycker inte att 

översättningen är helt optimal.  Med största sannolikhet är det rimmen som har givit Kjerulf 

huvudbry men detta skulle han kunnat löst på ett bättre sätt. I originalet rimmar ”om hvarann” på 

”hjärta brann”. En dansk översättning som ligger närmare originalet skulle kunna vara: ”alt skifter 

mellem fryd og smerte” som då skulle rimma på till exempel ”mere brændte hans hjerte”. Om man 

inte vill använda min översättning så borde man ha kunnat hitta på något som ligger närmare 

originalet. 

 I strof fem är det inget speciellt som sticker ut i översättningen utan den följer originalet 

ganska väl.  

 I strof sex och sju följer Kjerulf också originalet relativt väl men det finns några intressanta 

saker att lyfta fram. I  strof sex och sju finns två franska låneord som Bellman använt i sin text. I 

strof sex hittar vi låneordet ”en peine” som betyder ”bekymrad, nästan till sig”.
18

 Det har Kjerulf 

inte riktigt översatt. Kanske att ”adrät” på något sätt ska ersätta det men det betyder ungefär 

”behändig” , så det är inte riktigt en rättvis översättning. I strof sju hittar vi låneordet ”pontac”. Här 

är jag osäker på om egennamn inte är ett bättre ord egentligen då ”pontac” är en typ av rödvin från 

Bordeaux. Hur som hellst så har Kjerulf valt ett ord med mer extension då han i istället för 

”pontac” valt ordet ”rödvin” istället. Det får väl anses fungerande då han menar samma sak men är 

mindre specifik. 

 I strof sju finns också ett exempel på när språken ställer till det  när det ska rimma. Detta 

exempel  hittar vi från rad tretton till arton.  

I originaltexten står det enligt följande: 

    

  Ullas miner 

   öl och viner  

Ge en Guda frögd. Gutår 

   slikt herberge 

   Ej i sverge 

   Fås på många år 

Kjerulfs översättning: 

   Ullas Blickar 

                                                 
18 Http://www.bellman.net/texter/ordlista.php?id=300 [läst 9-1-2013] 
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   Drue-drikka 

Gør så gude glad en hver! 

   Nej der er: 

   Hela sverrig 

   Intet steds som her! 

 

Den här översättningen tycker jag han har löst på ett bra sätt om man jämför med ett exempel  jag 

belyste tidigare i texten. Här har han ändrat några ord för att det ska rimma men det är ord som är 

”stöpta i samma form” som de i originalet och därför förändras inte betydelsen och känslan.  

 I strof åtta ligger översättningen även här nära originalet men det finns lite intressanta saker 

att ta upp. Dessa hittar vi från rad två till fem.  

Originalet lyder: 

 

Bäst Ulla ömsa stubbar 

I dörrn på tröskeln, gissa hvem kom 

Jo fyra halta gubbar 

Kjerulfs översättning: 

Som Ulla skifted klokke 

kom ind af dørren ubuden Gæst 

Tre Vægtere med stokke 

 

Kjerulf var här tvungen att byta ut frasen ”ömsa stubbar” vilket betyder byta under kjol. Det gör 

han är med ”skifta klokke” vilket också betyder byta underkjol. Detta tycker jag han gjorde på ett 

riktigt smart sätt.  

 Men det mest intressanta är att i originaltexten är det ”fyra halta gubbar” som kommer in på 

krogen  men i Kjerulfs översättning bara tre. I originaltexten är det fyra gubbar som kommer in 

men bara tre som beskrivs vilket är ett mysterium som kan tolkas på olika vis. Men i Kjerulfs 

översättning förlorar vi den möjligheten då han bara tar med tre gubbar. Detta är oerhört konstigt 

gjort och jag tycker inte att det finns något försvar till varför han gjorde på detta vis.  

 I strof nio ligger översättningen väldigt nära originalet. Det enda som jag hittar av intresse 

att belysa är att Kjerulf har lagt in det franska låneordet ”kachot” som betyder fängelse. Ett  låneord 

som inte Bellman använder i sin text. Detta beror sannolikt på att svenskan och danskan har valt att 

plocka in olika ord från franskan. 

 

Kort sammanfattning 

Kjerulf har gjort en översättning som på det stora hela ligger nära originalet. Det som skiljer beror 

oftast på att det inte passar med rimmen om man översätter rakt av. Dessa ”rimbekymmer” har 

Kjerulf löst med blandad framgång men oftast på ett fungerande sätt. På några ställen har han 

ändrat ”utan anledning” tex när han ändrade från ”fyra gubbar” till tre eller när ”skæbnen ropa 
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stop”. Det första exemplet måste vara en grov miss, annars förstår jag inte riktigt syftet. Det andra 

exemplet verkar mer vara en variant som Kjerulf gjort utan direkt anledning. En omtolkning helt 

enkelt. 

 I min tidigare inledning om Kjerulf belyste jag att Kjerulf fick mottaga en del kritik från 

recensenter att hans översättning skulle vara ”försvenskad”. Jag kan bara tala för just den här 

översättningen men jag kan hålla med om kritiken till viss del.  Jag tycker nog att han har försökt 

att göra översättningen ut ifrån de danska språkramarna så gott det går. När man översätter så 

speciella texter som Bellmans är det nog lätt att visa språkliga drag från svenskan färgar av sig. 

Men att hela texten skulle vara präglad av svenska ord och drag håller jag inte med om.  

 Jag tycker att Kjerulf har gjort en bra översättning av episteln och att han försökt efterlikna 

originalet så nära det går. Det har han också lyckats med, förutom några omskrivningar och en grov 

miss som är en liten smolk i bägaren. 

 

Kort om Johannes Marer 

Johannes Marer föddes1861 och dog 1922. Han var skådespelare, översättare och skriftexpert. I 

Danmark såg man honom som en auktoritet inom skriftexpertis och han var en förgrundsfigur inom 

det forskningsområdet. Han var en flitig översättare och han har översatt verk som Den inbillade 

sjuke och även Fredmans Epistlar. Hans översättning av Fredmans Epistlar gavs ut 1918.
19

 

 

Analys av Johannes Marers översättning av Fredmans Epistel 36 

I strof ett följer Marer originaltexten väldigt väl. Men han gör några små förändringar. Från rad sex 

till rad åtta lyder originaltexten enligt följande: 

 

Var det så tyst som om natten; 

Intet öl fanns, om du tror, 

Nej knapt en droppa vatten. 

Marers översättning: 

Der var der intet at haabe: 

Ingen øl man kunde faa 

Af vand ej mindste draabe 

 

Han kastar om lite ord och får en översättning som inte är identisk men han löser 

rimmproblematiken. I strof två är det inte heller några större utsvävningar från Marers sida men det 

finns en liten ändring i den sista raden.  

Originalet ser ut så här: 

                                                 
19

 http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kunst_og_kultur/Teater_og_film/Skuespiller/Joha

nnes_Marer [läst 1-1-2013] 
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I sängstolpen och i stoln: 

   Tog fram skona 

   Och på rona 

   knäpte underkjoln. 

Marers översättning: 

Fast i sengeheft og stol 

     Vaagned atter 

     Op med latter: 

     Dejlig morgensol! 

 

Istället för ”knäpte underkjoln” använder Marer frasen ”Dejlig morgensol” vilket är två helt skiljda 

saker. Förmodligen har det med rimmen att göra men svenskans ”kjol” skrivs ”kjole” på danska så 

det är ingen stor skillnad. Denna fras hade man nog kunnat översätta på ett bättre sätt utan att tolka 

om den helt. ”knapped underkjolen” eller något liknande hade varit närmare originalet. 

 I strof tre så finns en intressant sak att belysa och den hittar vi på strofens sista rad: 

Originaltexten lyder: 

Majshus och Fiscal 

Marers översättning: 

Majshus og fiskal 

 

Här har Marer översatt rakt av från originalet. ”Majshus” som betyder ”bordell” är inte ett ord som 

förekommer i danskan. Här har Marer gjort det lätt för sig och kopierat istället för att hitta ett ord 

från danskan som skulle kunna ersätta ”Majshus”, och att hitta ett sådant ord är inte omöjligt. Att 

Marer har översatt ”Fiscal” rakt  av är inga konstigheter då det är ett ord som finns i båda språken. 

 Strof fyra ligger också nära originalet men det finns en intressant sak att titta på. Det 

intressanta finner vi på de sista fyra raderna. Originaltexten lyder: 

 

Skifta prägtigt om hvarann; 

   krögarn blunda  

   Mer han grunda 

   Mer hans hjerta brann 

Marers översättning: 

Vekselde for hvert Minut 

     Krofar lukked 

     Øjet, sukked- 

     Han var rent kaput. 

 

Här är det rimmen återigen som gör att Marer är tvungen att ändra lite. Han försöker att förmedla 

samma känsla som Bellman. Men jag tycker att ”Mer hans hjerta brann” känns betydligt starkare än 

”Han var rent kaput”. Men översättningen frångår inte sitt sammanhang och det får anses positivt. 
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 I strof fem finns inget speciellt att belysa och i strof sex förutom en sak. Det är hur Marer 

gjort med det franska låneordet ”en peine” (närmast till sig), som Bellman använder. Hela frasen 

ser ut så här:  

Så kär, en peine och nyter 

Marers översättning 

 Forlibt hans Øjne skinner. 

 

”Forlibt hans öjne skinner” betyder ”Av förälskelse hans ögon skiner”. Det  är en tolkning som inte 

ligger allt för långt ifrån originalet  och passar ganska bra enligt mig. 

 I strof sju finner vi låneordet eller egennamnet ”Pontac” som är ett bordeauxvin. Detta 

översätter Marer med ”rödvin” och är på så sett mindre specifik.  

 I strof sju finns ytterligare en intressant sak att lyfta fram. Detta finner vi från rad fem till 

rad sju. Originaltexten lyder enligt följande: 

 

Sockerskorpan till sin sup 

såg man den sköna nu bryta; 

Astrild brann i glastes djup, 

Marers översättning: 

Ind hun putted i sin Mund 

Kager, de bedste fra Staden, 

Astrild kransed Glassets Bund  

 

Istället för sockerskorpor som de bryter i Bellmans text så är det ”de finaste kakorna i staden” som 

de mumsar på i Marers översättning. Lösningen med att det är ”mund” och ”bund” som rimmar i 

Marers text istället för  ”sup” och ”djup” som i Bellmans är en bra lösning. Men det känns föga 

troligt att det var de finaste kakorna i staden som serverades på den här krogen. 

 I strof åtta finns ett par saker som sticker ut och det första av intresse finner vi på rad två. 

Originalet lyder: 

 

Bäst Ulla ömsa stubbar 

Marers Översättning: 

Mens Ulla roligt supper, 

 

Det är onekligen rimmen som gör att Marer måste ändra om. ”Ömsa stubbar” som det står i 

originalversionen betyder byta underkjol. ”Roligt supper” som Marer skrivit betyder ungefär ”sitter 

och dricker”. Det är kanske inte någon vidare bra översättning eftersom det är två skiljda saker. Det 

är snarare ett grepp han tog till för att underlätta för sig själv i den resterande delen av strofen för 



18 

 

att rimmen skulle passa in. 

 Det andra intressanta i strof åtta är tre ord som Marer använder,  ”Supper” på rad två, 

”Gubber” på rad fyra och ”Kalas” på den sista raden. Dessa tre ord är svenska ord. ”Supper” syftar 

troligtvis på svenskans ”super”. Marer har stavat ordet med två ”p” och det kommer sig möjligtvis 

av att ordet ”super” kommer från ordet ”soppa” från början. Ordet ”Gubber” är inte ett danskt ord 

utan här har Marer gjort en variant av svenskans ”Gubbar” men valt en ”er” ändelse. Denna ”er” 

endelse kan bero på att han har ”fördanskat” ordet eller för att det ska passa in i rimschemat. Det 

sista ordet ”Kalas” finns visserligen i den danska ordboken men när man använder ordet ”Kalas” så 

syftar man på en fest eller tillställning som är ”svensk”.   

 I strof nio finns inga större konstigheter och här följer Marer originaltexten så gott det går. 

 

Kort sammanfattning 

Det här är en översättning som är väldigt lik originalet. Översättningen följer originalet väl och 

Marer lyckas ständigt hitta sätt att lösa problem som uppstår. Möjligtvis skulle man kunna rikta lite 

kritik mot att Marer på vissa ställen valt svenska ord istället för att hitta motsvarigheter på danska. 

Om tanken var att göra en översättning helt på danska så har han inte lyckats. Men jag tror snarare 

tanken var att göra en översättning som speglar originalet så nära som möjligt och om det då 

kommer med några ”försvenskningar” så är det inte negativt. Snarare så gör det att översättningen 

får ett ”svenskklingande” skimmer över sig och gör att den återspeglar sig i sina rötter. På så sätt 

gör han inte Bellman ”dansk” utan snarare behåller Bellmans svenska aura översatt til danska. 

 

Kort om Leif Bohn 

Leif Bohn var en stor beundrare av Bellman. Han föddes 1930 och avled 2000. Han ägnade en stor 

del av sitt liv till att studera och analysera ämnet Bellman. Han har skrivit en artikell i ämnet att 

översätta Bellman som man kan hitta här ”:http: //www.danbbs.dk/~m-bohn/bellman.html”. I denna 

artikel för Bohn ett resonemang kring hur man ska översätta Bellman och vad man bör ta hänsyn 

till i översättningsarbetet. Där jämför han sitt eget arbete med både Marers och Kjerulfs arbeten och 

diskuterar lite kring hur de har löst olika problem. Bland annat diskuterar han kring hur långt man 

kan gå för att få rimmen att fungera utan att innehållet tar för mycket skada. Han jämför hur han 

och Marer löst en rad i Bellmans Fredmans Epistel N:o 42. Där uppkom ett problem med att rimma 

på ”sju” som på danska blir ”syv”. Marer ändrarde det till ”sex” istället för att översätta ”sju”. För 

på så sätta lättare kunna rimma senare i strofen. Bohn däremot översatte ”sju” till ”syv” och fick på 

så sätt inget korrekt rim, men han menade på att det var viktigare att behålla originalets referenser i 

översättningen än att få rimmen perfekta. 
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Analys av Leif Bohn 

I strof ett följer Bohn originalet ganska väl men det finns några intressanta saker att belysa.  Den 

första intressanta saken att ta upp är att han har valt att kalla ”krögarn” för ”værten”. Det är en klart 

modernare benämning än ”krofar” vilket de två andra översättarna använder sig av. Det kan tyckas 

vara naturligt att orden speglar den tid man lever i men man måste också tänka på att texten Bohn 

översätter är från 1700-talet. Då upplever jag det snarare som ett val av Bohn att använda sig av 

modernare ord i en översättning av en gammal text.  

  Den andra intressanta saken att titta på i strof ett finner vi från rad åtta till tio.  

Originalet lyder enligt följande: 

 

Var det så tyst som om natten; 

intet öl fanns om du tror, 

Nej knappt en droppa vatten 

Bohns översättning: 

Var det så tyst som om natten 

Intet Øl om du mig tror 

Nej, knapt lidt vand til katten 

 

För att det ska rimma är han här tvungen att byta ut Bellmans ”vatten” till ”katten”eftersom vatten 

blir ”vand” på danska och det rimmar inte. Han löser detta problem nästan identiskt som Kjerulf 

gjorde. Detta förändrar inget budskap eller dylik, men det är dock en förändring. 

 I strof två finns det inte så mycket intressant att ta upp, så vi tar oss vidare till strof tre och 

dess sista rad. Här har Bohn gjort intressanta förändringar. 

Originalet lyder: 

Majshus och fiscal 

Bohns översättning: 
utugd og moral 

 

”Majshus” betyder ”bordell”  och ”fiskal” betyder ”åklagare”. Bohn har valt att ersätta dessa ord 

med ”utugt” som betyder ”otukt” och ”moral” som är det samma som på svenska. Otukt är väl 

sådant som förekommer på bordeller och moral är väl en ingrediens som inte skadar en åklagare 

men jag tycker nog inte att den här översättningen är optimal. Fiscal kan man faktiskt använda i 

danskan så denna omskrivning kan inte förklaras genom rimproblematiken.  

 I strof fyra finns en intressant sak att titta närmare på. Den hittar vi i de sista fyra raderna. 

Originalet lyder enligt följande: 

skifta prägtigt om hvarann; 

krögarn blunda 

mer han grunda 
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mer hans hjerta brann 

Bohns översättning: 

vekslede hvert øjeblik: 

om en himmel 

värten svimmel 

hede drømme fik 

 

Här är ett exempel på när rimmen ställer till det för översättningen. I originalet rimmar ”Hvarann” 

på ”brann” men det går inte att göra en direkt översättning till danska. Då har Bohn istället kastat 

om och rimmar ”øjeblik” på ”fik”. ”Vekslede hvert øjeblik” istället för ”skifta prägtigt om hvarann” 

vilket måste ses som en ”fungerande” omskrivning eftersom det syftar på samma sak. Däremot 

”hede drømme fik” istället för ”mer hans hjerte brann” tycker jag är en tveksammare översättning. 

Heta drömmar och ett brinnande hjärta kan ju faktiskt syfta på lite olika saker. Men samtidigt är 

Bohn inte ute och cyklar i helt andra terränger än de som originalet framhäver. 

 I strof fem följer översättningen originalet ganska väl men det finns en sak att belysa i 

strofens sista rad.  

Originalet ser ut på detta vis: 

Det sad`Krögar-far 

Bohns översättning: 

Aldrig førr det var 

 

I originalet är det som tidigare fortlöpt i strofen något som ”Krögar-far” har sagt. I översättningen 

är det mer beskrivande ”Aldrig førr det var” som betyder ”det har aldrig varit så här förut”. 

Översättningens sista rad stämmer bättre överens med originalets näst sista rad ”fins omöjlig;”. 

Kanske är det så att  det är underförstått att det är ”Værten” som säger allt det här precis som i 

originalet. Men detta framgår inte helt och är snarare en tolkningsfråga. Det här är en förändring 

som nog skulle ha kunnat gjorts mer likt originalet. Marer löste den här raden på ett bättre sätt. 

Bohn rimmar ”klar” på var. Marer väljer istället att rimma ”klar” på ”kroens far” och på så sätt är 

det tydligt vem som förmedlar vad i strofen.  

 I strof sex finns inte så mycket att belysa förutom en sak. Det är hur Bohn har gjort med det 

franska låneordet ”en peine” som betyder ”närmast till sig”. Detta låneord hittar vi på rad två i 

originaltexten och den lyder: 

Så kär en peine, och nyter 

Bohns översättning: 

Man helt forlibt han finner 

Den här översättningen är i sin ordning tycker jag och den förmedlar samma känsla som originalet 

uttrycker.  
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 I strof sju finns det en rad intressanta saker att ta upp. Vi börjar med ytterligare ett franskt 

låneord eller egennamn. Det är ordet ”pontac” som är ett fransk bordeauxvin. Det har han översatt 

med ”rödvin” och är på det sättet mindre specifik. Han har valt ett mer övergripande ord. Vidare i 

strofen uppkommer några fler intressanta saker. Detta hittar vi från rad tre till rad sex. Originalet 

lyder: 

Sprang in på krogen, fylde en kopp 

med fin likör för magen; 

sockerskorpan til sin sup 

såg man den sköna nu bryta; 

Bohns översättning: 

løb in i kroen, tog en pokal 

med liflig mavebitter 

sukkerkringle i sin mund 

muntert den skønne nu nyder 

 

Istället för glas så fyller hon en pokal i Bohns översättning, och i stället för det mer vida begreppet 

likör som Bellman använder så skriver Bohn ”Mavebitter”. Mavebitter är en kryddig snaps som 

man tar innan maten som en aperitif eller på morgonen som ett ”startskott”. Detta är ungefär som 

om Bellman hade skrivit öl, så hade Bohn översatt det med ”pripps blå”. Detta är ju onekligen 

intressant. Varför gjorde han det? Kanske är Mavebitter något som Bohn själv tog en pokal av innan 

han avnjöt en god  måltid. Bohn har även bytt ut originaltextens sockerskorpa mot sockerkringla. 

Det är oerhört intressant eftersom han har översatt ”snaps” till ”mavebitter” och ”sockerskorpa” till 

”sockerkringla” två typiskt danska livsmedel. På så sätt har han ”fördanskat” Bellmans text. Det 

Bohn har gjort  kan liknas vid t.ex om jag skulle översätta låten ”The wild rover” som är en 

världsberömd irländsk folkvisa, och översätta raden ” I spent all my money on whiskey and beer” 

till ” jag spenderade alla mina pengar på nubbar och pripps”. Då har jag tydligt ”försvenskat” den 

raden på liknande sätt som Bohn har ”fördanskat” Bellmans text. Det är  intressant men det är inte 

optimalt gjort om man är ute efter att översätta hans texter så nära originalet som möjligt vilket 

omöjligt kan ha varit Bohns syfte i det här fallet men det är väl fungerande om man vill linda in 

Bellmans texter i den ”röd-vita fanan” 

 I strof åtta finns en del att ta upp. Det första hittar vi i strofens fyra första rader. Originalet 

lyder enligt följande: 

Men himmel ach! Hur byttes alt om! 

Bäst Ulla ömsa stubbar 

I dörrn på tröskeln, gissa hvem kom, 

Jo fyra halta gubbar; 

Bohns översättning: 

Men ak mens nymfen klædte sig om 

så brat de hele vendte 

ved indgangsdören gæt hvem der kom? 
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Tre sølle retsbetjente! 

 

I stället för ”ömsa stubbar” som betyder byta underkjol har Bohn skrivit ”klädde om”. Detta för att 

rimmen ska gå ihop och det är en mindre specifik beskrivning men fungerande. Det mycket 

märkliga, och den mest häpnadsväckande förändringen i hela översättningen är att han reducerat  

originalets ”fyra  halta gubbar” till tre. Att Bellman skriver att de är fyra men bara beskriver tre är 

ju ett mysterium och inbjuder till tolkning. Vem är den fjärde? Den möjligheten tappar man när 

Bohn skriver att de bara var tre. Bohn kan väl omöjligt varit så naiv att han trodde att Bellman 

skrivit fel? Jag tycker detta är en miss av Bohn och jag finner faktiskt ingen förklaring till att han 

ändrat detta.  

 I strof nio följer översättningen originalet och det finns inget anmärkningsvärt att lyfta fram.  

 

Kort sammanfattning 

Bohns översättning är den som skiljer sig mest utav de översättningar jag analyserat i den här 

uppsatsen. Han har moderniserat episteln språkligt genom ordval och formuleringar. Men det mest 

anmärkningsvärda måste ändå vara den ”fördanskande” tendens som översättningen visade. Detta 

genom att Bohn lagt in danska referenser på ett tydligt sätt. Detta gör såklart att översättningen inte 

är av den sort som ska likna originalet så nära som möjligt. Snarare är det en översättning som inte 

bara språkligt utan också innehållsmässigt översätter episteln till danska. Nu är det inte så att hela 

texten är förändrad utan han har bevarat handling och grundstenar från originalet men han har 

tydligt ”fördanskat” den.  

 Om man kopplar det jag har kommit fram till, till det som jag skrev om i presentationen av 

Bohn ser man att han talar emot sig själv. Han för ett resonemang om hur man ska översätta 

Bellman och förespråkar där för  att man skulle bibehålla handlingen före rimmen. Men Bohn har 

ändrat både handling och rim i den här texten. Han gör saker som talar mot hans eget resonemang 

vilket man kan tycka är en smula märkligt. Möjligtvis hade han en annan syn på vad som man kan 

ändra och inte. Det skulle onekligen vara intressant att fråga Bohn hur han tänkte men den 

möjligheten finns tyvärr inte då han avled 2000. 

  Bohn blev recenserad i medierna efter att han gav ut: Fredmans epistler og Fredmans sange 

/Carl Michael Bellman ; på dansk ved Leif Bohn 1997. Det är ur den boken som jag har hämtat den 

översättning som jag har analyserat. Så här skriver recensenterna: 

 

»Det er blevet mundret, sangbart, tidløst dansk. Ikke en malplaceret modernisering, men flot og 

opfindsomt. Med Leif Bohns fordanskning forstår vi måske for første gang, hvad det præcise 

indhold er af det, vi har hørt Sven-Bertil Taube og andre svenske trubadurer synge.« 

Bettina Heltberg, Politiken  



23 

 

 

»Leif Bohn har valgt at lægge mere vægt på det sangbare og på at gøre teksternes mening 

forståelig for nutidsdanskerne end at tage Bellman på ordene. Men galskaben er ikke blevet væk i 

meningen«. 

Kaj Asmussen, Århus Stiftstidende 

 

»Det er lykkedes for Leif Bohn på samme tid at skrive et smukt og selvfølgeligt dansk og at bevare 

en stor trofasthed mod både Bellmans ånd og formuleringer«. 

Anne Birgitte Richard, Information 
20

 

 

Medierna skriver ungefär det jag har kommit fram till i min analys det vill säga att han har gjort en 

modern tolkning av Bellman på ett sätt som danskar kan relatera till. Han har inte översatt Bellman 

ordagrant men bevarat handling och känsla. 

 

Jämförelse av de danska översättningarna 

I det här avsnittet ska jag jämföra de olika översättningarna med varandra. Jag kommer att titta på 

vilka vägar de olika översättarna har valt att gå när olika problem har uppstått och hur de har tolkat 

och ändrat olika ord och meningar. Jag kommer även att jämföra språkval och ta upp andra saker 

som är intressanta att lyfta fram. Jag börjar med att visa några exempel där jag jämför de olika 

texterna och beskriver några skillnader och andra intressanta saker som kommer upp. Sedan 

avslutar jag det hela med en avslutande diskussion. 

 

Den första jämförelsen jag tänker ta upp där översättarna har valt lite olika vägar finner vi i strof 

ett. Från rad fem till rad åtta: 

 

Bellman 
Utan för på krogen, Bror! 

Var det så tyst som om natten; 

Intet öl fans, om du tror, 

Nej knapt en droppa vatten 

 

Marer 
Krogen helt som uddød laa 

Der var der intet at haabe: 

Ingen øl man kunde faa 

Af vand ej mindste draabe. 

 

Kjerulf 
Rundt omkring i kroen, Bror, 

Var der saa tyst, som om Natten; 

Ikkèn Draabe øl---jeg tror 

Skam knapt nok mælk til katten 

 

Bohn 
Udenfor i kroen, bror 

                                                 
20 http://www.danbbs.dk/~m-bohn/bellman/fredman.html [läst 1-1-2013] 
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Var det så tyst som om natten 

Intet øl om du mig tror 

Nej, knapt lidt vand til katten. 

 

Det som är intressant i den här jämförelsen är att de två äldre översättarna Marer och Kjerulf har 

format dessa rader helt olika. Marer väljer att rimma ”haabe” på ”draabe” medan Kjerulf rimmar 

”natten på ”katten”. Bohn har också valt att rimma ”natten” på ”katten” och man kan spekulera 

kring vem som var hans förebild i detta avseende. Jag tycker att alla tre översättningarna av dessa 

rader är klart funktionella men jag är inte så förtjust i den där ”katten” som Kjerulf och Bohn har 

lagt sig till med.   

 Nästa exempel där översättarna har valt lite olika sätt att tolka och översätta originalet är 

slut raden i strof tre: 

Bellman 
Majshus och Fiscal 

 

Marer 
Majshus og Fiskal 

 

Kjerulf 
Lov og stats-fiskal 

 

Bohn 
utugd og moral 

 

Här har översättarna valt tre olika sätt att tolka/översätta. Marer har kopierat originalet rakt av. 

Detta kanske inte är helt optimalt och man kan tycka att det är att göra det lite väl enkelt för sig. 

”Fiscal” fungerar även i danskan men ”majshus” är inget vedertaget ord inom danskan. Det är väl 

kanske inget vedertaget ord i svenskan heller men det var möjligtvis det på 1700-talet. ”Majshus” 

betyder bordell och det borde inte vara omöjligt att hitta ett mer danskt ord som kan ersätta det.  

 Om man tittar på Kjerulf så har han översatt raden med ”lov og stats-fiskal”. Det sista ordet 

är det samma som i originalet men det första är helt olikt. Där har Kjerulf använt ordet ”lov” som 

betyder lag på svenska. ”Majshus” är väl inte tillåtet i lagens mening och kanske var det någon 

sådan tankegång som han hade, men det är onekligen en ändring.  

 Bohn har ändrat båda orden från originalet och istället använt ”utugt og moral”. ”Utugtd” 

som betyder ”otukt” på svenska är väl det en bordell är till för. Men här valde Bohn att skriva ut 

handlingen istället för platsen. Moral är ju något en åklagare bör ha och eftersträva. Men även om 

man kan koppla Bohns ordval till originalet så är det en egen tolkning. Kanske kan detta bero på att 

han använder ett modernare språk.  

 I strof fem tänker jag lyfta fram ytterligare ett exempel på där Bohn gått sin egen väg och 

Marer och Kjerulf försökt att efterlikna originalet så gott de kunnat. Detta finner ni på de fyra sista 
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raderna i strof fem: 

  

Bellman 
Och en röst så skär och klar, 

   Och så böjlig 

   Fins omöjlig; 

   Det sad' Krögar-far. 

 

Marer 
Og en Røst saa len og klar 

  ,,Kan ej klikke”, 

  ,,Findes ikke” 

  Det sa´e Kroens Far. 

 

 Kjerulf 
   Uskyldsren og fuld av sjæl! 

   Aldrig findes 

   En, som hendes 

   Det sa´e krofar selv 

 

Bohn 
Og en røst så len og klar 

  Blød og fyldig 

  Og uskyldig 

  Aldrig før der var 

 

Både Marer och Kjerulf har fått till samma typ av avslut som Bellman har i sitt original: Bellman:   

Det sad' Krögar-far, Marer:  Det sa´e Kroens Far,  Kjerulf: Det sa´e krofar selv. Dessa rader liknar 

varandra väldigt mycket och det känns tydligt att de båda översättarna har försökt efterlikna 

originalet så gott de har kunnat. De har båda gemensamt att de beskriver hennes röst med samma 

känsla som originalet.  

 Bohn beskriver också hennes röst innan slutraden men han väljer en helt annan avslutning. 

Han avslutar med:   ”Aldrig för der var”. Detta är en förändring som Bohn gjort. Hans val av avslut 

är snarare en översättning av Bellmans näst sista rad i strofen ”fins omöjlig;”. På så sätt är han inte 

lika tydlig med att det är ”Krog-far” som säger allt detta vilket Bellman, Marer och Kjerulf är.   

 Mitt nästa exempel berör låneord. Bellman använder en del franska låneord i sin text och det 

är lite intressant att se hur översättarna har översatt detta. Mitt exempel finner ni på rad två i strof 

sex: 

 

Bellman 
Så kär, en peine, och nyter 

 

Marer 
Forlibt hans øjne skinner 

 

Kjerulf 
Saa hed i sine kinder! 
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Bohn 
Man helt forlibt ham finder 

 

Låneordet som bellman använder "en peine" betyder ungefär "närmast till sig". Han beskriver här 

någon som är väldigt kär. Både Marer och Bohn har valt att översätta detta med ett tyskt låneord 

"forlibt" som betyder "förälskad". Kjerulf däremot har valt att beskriva detta känslomässiga 

tillstånd med "saa hed i sine kinder" vilket betyder "så het i sina kinder". Intressant att Bohn och 

Marer har använt samma ord för att beskriva känslostämmningen. Möjligtvis har Bohn som gav ut 

sin utgåva ungefär 80 år än senare än Marer blivit influerad? 

 Mitt sista exempel är mycket intressant. Det finner vi i strof åtta på rad fyra: 

 

Bellman 
Jo fyra halta gubbar; 

 

Marer 

Jo, fire halte Gubber: 

 

Kjerulf 
Tre Vägtere med stokke. 

 

Bohn 
Tre sølle retsbetjente! 

 

I Bellmans original är det fyra halta gubbar som kommer in på krogen. Det är bara Marer som har 

med att de är "fyra gubbar" och inte tre i sin översättning. Bohn och Kjerulf har skrivit att de bara 

var tre. Detta tycker jag är märkligt. I Bellmans original säger han att det är fyra gubbar men han 

beskriver bara tre och det finns med största sannolikhet en tanke med detta från Bellmans sida . Det 

finns ju otroliga tolkningsmöjligheter i och med att den fjärde aldrig beskrivs eller nämns. I 

Kjerulfs och Bohns översättningar tappar man den möjligheten. Detta tycker jag är det grövsta 

brottet mot själva episteln i sig som begåtts av några av de översättare som jag har granskat. Det 

finns ingen riktigt bra anledning til att göra på detta sätt och jag ser det snarare som riktigt klantiga 

missar från Kjerulfs och Bohns sida.  

 

Sammanfattande diskussion 

Det första man lägger märke till när man jämför dessa texter är att språket skiljer sig i Bohns 

översättning i jämförelse med Kjerulf och Marer. Detta beror självklart på att Bohn publicerade sin 

utgåva 1997 och de andra runt 1920. Men Bellmans original är ändå en text från 1700 talet och då 

kan man tycka att man ska anpassa sitt språk efter det. Men Bohn har valt att prägla sin 

översättning med ett modernare språk. Vad språket har för betydelse är ju styrt av vilket syfte man 
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har. Är syftet att göra en så lik översättning som möjligt har språket stor betydelse.  

 Det danska språket ställer ibland till det när man ska få strofernas rimschema att fungera. 

Därför kan det i bland bli lite "försvenskningar" eller ändringar som är helt nödvändiga för att det 

ska fungera att sjunga.  

 I de exempell jag tagit upp så kan man tydligt se att Bohn ligger längst ifrån originalet med 

sina väg val och omformuleringar i sin översättning. Han ändrar om rader och ord där det finns 

möjlighet att använda ord som ligger närmare originalet. Dessutom så har Bohn en "fördanskande" 

tendens inte bara språkligt utan inehållsmässigt. Det gör hans översättning snarare till en version av 

episteln än en rak översättning. Marers och Kjerulfs översättningar känns mer som rena 

översättningar. De följer originalet och försöker lösa de problem som dyker upp så närliggande 

originalet som möjligt. Jag tycker dock att Marer är den som ligger närmast originalet. Han har 

visserligen några spår av svenska ordinfluenser, men det är något som alla de tre översättningarna 

har mer eller mindre. Jag tycker Marer lyckas förena ett närliggande språk samtidigt som känslan i 

texten bevaras. Dessutom ändrarde han inte om meningen med "fyra gubbar" till "tre gubbar" vilket 

de andra två gjorde helt i onödan.  

 Alla tre översättningarna är fungerande enligt min mening. Men om man ska ranka dessa 

översättningar utefter att målet är att översättningen ska vara så lik orignaltexten som möjligt ser 

den enligt mig ut så här:  

1. Johannes Marer 

2. Charles Kjerul 

3. Leif Bohn 
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Sammanfattning 

Den här uppsatsen är en analys och jämförelse av tre danska översättningar av Bellmans: Fredmans 

epistel n:o 36. Översättningarna har blivit analyserade var för sig och ställts mot originalet. 

Omtolkningar, feltolkningar, intressanta språkliga drag och andra intressanta skillnader, 

förändringar och problem har lyfts fram. Sedan har de danska översättningarna ställts mot varandra 

och jämförts.   

 Det har varit tydligt att språket ställt till vissa problem speciellt vid rimsituationer och äldre 

ord. Skillnader i de äldre och nyare översättningarna på grund av språket har belysts samt att det 

har varit tydligt att två av översättarna, Marer och Kjerulf har varit mer angelägna om att göra en 

översättning så nära originalet som möjligt medan Bohn har gjort en mer fri tolkning av Episteln. 

 Uppsatsen har också lyft fram lite kring Bellmans mottagande i Danmark och kring hur han 

blivit recenserad och hyllad på den Danska diktscenen. Många har tolkat och studerat honom 

genom åren och det har varit tydligt att Bellman influerat den danska skaldkulturen så mycket att 

han blivit förgrundsfigur för en helt ny diktform. 

 

Slutsats 

Har analysen svarat på frågeställningarna? Ja, jag tycker nog det. Vi har fått reda på att det inte är 

helt problem fritt att översätta en text från svenska till danska, speciellt inte Bellmans texter då det 

ställer stora krav på precision i ordval och meningsbyggnad. De största problemen hittade vi när 

översättarna skulle bibehålla rimschemat och var tvungna att ändra på ord utan att ändra 

handlingen.  

 Vi fick också reda på att de äldre översättningarna påminde mer om varandra än den nyare 

samt att de äldre översättningarna var mer likt originalet än den nyare.  

 Det framkom en del omtolkningar främst i Bohns översättning och även ett uppenbart fel i 

två av översättningarna. Det var att Kjerulf och Bohn bara hade med ”tre halta gubbar” i strof åtta 

när det i originalet är ”fyra halta gubbar”. Det felet gjorde inte Marer i sin översättning. 

 Den översättningen som låg närmast originalet var den av Marer och den som var längst 

ifrån var den utav Bohn.  

 Slutligen kan man koppla dessa översättningar till att Bellman är en stor ikon i Danmark 

och därför lockar hans texter till tolkning, översättning och studier.  
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Bilagor: 

 
Charles Kjerulf 

 

1-2 

Vår Ulla låg i sängen och sov 

Med handen under örat 

Krofar fick vid nyckelhålet lov 

kunde han att se och höra 

runt omkring i krogen bror 

var det tyst som  om natten 

inte en droppe öl jag tror 

skam knappt ens mjölk tilll katten 

lätt på tå så glad och kvick 

Till sängen far han vandra 

tog på täcket skrattade och gick 

och viska med de andra 

ulla snarka 

sparka orka 

knappt svängde sin rumpa 

med ett dunder 

kröp hon under  

täcket och skratta 

 

 

En skur kom med en regnbågeglasyr 

på fönstret skina 

och krogfars fågel pep i sin bur 

och hoppade på sin pinne 

Zephyr mjukt i lövet rev 

ruskade på fönstret och grinden 

då blev ulla väckt 

men ingalunda vaken 

hit och dit hon kasta sig 

och klia sig i barmen 

så hon fattar  

medans hon skrattar 

sängstolpen, hon hoppar upp 

plagget hittar 

underkjolen binder 

på sin söta kropp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omhandlende Ulla Winblads Flugt 

 

Vor Ulla laa i sengen og sov 

Med haanden under øre, 

kun kvofor fik ved nVglehullet lov 

----Kun han--- at se og hVre. 

Rundt omkring i kroen, Bror, 

Var der saa tyst, som om Natten; 

Ikkèn Draabe øl---jeg tror 

Skam knapt nok mälk til katten 

let paa taa, saa glad og kvik, 

Til sengen far mon Vandre,  

tog paa tæppet, lo og gik 

og hvisket med de andre, 

     Ulla snorked, 

     Sparked----orked 

Näppe drejde sin popo--- 

       Med et Dunder 

       Krøb hun under 

       Tæppet ind og lo. 

 

 

En Byge kom---med regnbue Glasur 

De vadde Ruder skinne--- 

Alt Krofars Sisken peb i sit Bur 

Og sprang paa sine pinde 

Zephyr blidt i Løvet rev, 

Rusked i vindvet og Laagen, 

Derved Ulla vækket blev, 

Men ingenlunde vaagen, 

Hid og did hun kastet sig  

Og kløede sig i Barmen. 

      Saa hun fatter 

      Under latter  

Sengestolpen, springer op, 

      Tøjet finder, 

      skørtet binder 

      Paa sin søde krop, 
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3-4 

Vid spegeln Ulla stänkte sin barm 

Med rosor och lavendel 

Ett perleband hon knyter om sin arm 

Om schäfferhatten snören 

Liksom när på Paphos ö 

Morgonen venus omfamnar 

allt i vällust synes dö 

och sorgen blott man saknar 

så blev krogfar röd och blek 

sprang runt på yllesockor 

nu då ulla satte sig 

och kammade sina lockar 

kunder, näring 

och förtäring 

glömmde gubben i sitt kval 

debritorer 

kreditorer 

lag och åklagaren 

 

 

Om ullas panna puddrad och fin 

flög yndiga chariter 

chytern sjöng bland florlätta lin 

Och allt möjligt pynt och paljetter 

en alv med en öronsked 

flög mot den speglande ytan 

och en annan ett två tre 

med smink och pomada 

med ett lockjärn satt två 

vid skorstenseldens låga 

pustade och grät och skrattade 

och hostade och fick snuva 

skämt och bus 

smärta och skojeri 

dans med fler och flera hopp 

krogfar stamma 

sucka flämta 

mer och mera upp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved Spjelet Ulla stænkte sin Barm 

Med Roser og Lavendler 

Et Perlebaand hun knytted om sin Arm, 

Om Schæfferhatten Bændler. 

Ret som som naar pa Pafos ø 

Morgen venus omfavner, 

Alt i vellyst synes dø, 

og sorgen blot man savner 

saadan krofar, rød og bleg, 

sprang om paa Hosesokker, 

Nu da Ulla satte sig 

Og kämmed sine Lokker 

       Kunder, næring 

       og fortæring 

Glemte manden i sin kval 

        Debritorer 

        Kreditorer 

        Lov og stats-fiskal 

 

 

Om Ullas Isse, Puddret og fin 

fløj yndige chariter, 

chytere sang blandt florlette lin 

og alskens Pynt og flitter. 

En Alf med en øreske 

fløj mod den spejlende flade, 

og en anden --- en, to, tre----- 

med sminke og pomade 

Med et krøllejærn sad to  

ved skorstens-Ildens lue, 

pustede og græd og lo 

og hosted og fik snue 

    Spe og spasen, 

    ve og fjasen-- 

Dans med fler og flere Hop! 

     Krofar stammed, 

     sukked, flammed 

     Mer og mere op 
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5-6 

En änglahy En leende mun 

en blottad barm – min gud 

på nytt ett paradis var stund 

den saliga bebåda 

men av all den skönhetsprakt 

här förundras att skåda 

hade de den största makt 

två ögons klara låga 

såg hon upp o fröjd och harm 

och stängde hon sitt öga 

Blev man både kall och varm 

och suckade mot det höga 

hur man glömma 

denna stämma 

oskuldsren och full av själ 

aldrig finns 

nån som henne 

det sa krogfar själv 

 

 

 

Man aldrig såg han så behändig 

så het i sina kinder 

om ullas ben behändig och lätt 

han strumpebandet binder 

gör så hennes sko i stånd 

blänker med borsten på lädret 

när hon gapa gapa han med näsan upp i 

vädret 

rutigt, barndgult silkesplagg 

om halsen kyskt hon stängde 

med barmen vit och hög 

av söta lustar sucka 

håret slängde 

hon det hängde 

ner i mörka lockar fritt 

underkjolen veckad 

tröjan randig 

fint i rött och vitt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Engle-Teint, en leende Mund 

En blotted Barm  - I Guder 

Paany en paradis hver stund 

Den salige bebuder, 

Men af al den skønheds-pragt 

Her det forundtes at skue, 

Ejed dog den største Magt 

To øjnes klare lue, 

saa´ hun op...o, fryd og Harm! 

Og lukked hun sit øje 

Blev man baade kold og varm, 

og sukked mod det høje ! 

     Hvordan glemme 

     Denne stemme, 

Uskyldren og fuld af sjæl ! 

     Aldrig findes 

      En, sov hendes 

      Det sa´e krofar selv 

 

 

 

Man aldrig før saa´ham saa adræt 

saa hed i sine kinder ! 

Om Ullas ben behændig og let 

han strømpebaandet binder 

Gør saa hendes sko i stand, 

Blanker med Børsten paa læ´ret 

Naar hun gabet- gabet han med næsen op i vejret. 

Tärnet, brandgult silketøj 

om halsen kysk hon lukked, 

Medens barmen Hvid og høj, 

Af söde lyster sukked. 

      Haaret slængte 

      Hun,- det hængte 

Ned i mörke Bukler frit- 

      Skørtet pibet 

      trøjen stribet 

      smukt i rødt og hvidt 
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Vår ulla tog sin ljusblå salop 

med stora rödvinsfläckar 

där i en inte så liten kopp 

likör till livs hon sätter 

tog en skorpa så i mun 

venus i koppen månnebada 

bacchus flöt på snapsens botten 

hon varpå dess yta 

allting skiftade nu natur 

själv frihet lust och lycka 

för var rik med sliver ur 

var tiggare med sin krycka 

ullas blickar 

druv-dricka 

gör så alla blir blir guda glada 

nej det finns 

i hela sverige 

ingen plats som här 

 

 

ak vilken ändring, allt som bäst 

som ulla skifta underkjol  

kom in i dörren objudna gäster 

tre väktare med påkar 

en med sabel skev och vind 

en med tågstump beväpnad 

men den tredje som var blind 

vår nymfh arresterade 

bort hon släppades skrål och skrik 

sköna ullas skrik mig sårar 

varje gäst satt blek som lik 

och krogfar fällde tårar 

där på bänken 

vid skänken 

står än ullas brännvinskopp 

tom och sprucken 

och urdrucken 

ödet ropa: >>stopp!<< 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor Ulla tog sin lyseblaa salop 

Med store Rødvins-pletter, 

Derpaa en ikke ganske lille kop 

likör till livs hun sætter. 

Tog en tvebak saa i mund---- 

Venus i Koppen mon bade, 

Bacchus flød paa snapsens bund 

Hun paa dens Øverflade, 

Alting skifted nu natur 

-selv frihed, Lyst og lykke--- 

for hver rig med sølver-ur, 

Hver Tigger med sin krykke. 

        Ullas Blikke 

        Drue-Drikke 

Gør sa gude glad en hver! 

        Nej, der er: 

        Hele sverrig 

        Intet Steds som her! 

 

Ak – hvilket changement!--Aller bedst 

Som Ulla skifted klokke, 

kom ind af døren ubuden Gæst: 

Tre Vägtere med stokke. 

Én med sabel--- skæv og vind, 

Én med en tovstump armeret, 

men den tredje, som var blind 

Vor nymfe arrestered 

Bort hun slæbtes-- skraal og skrig! 

Skøn Ullas hvin mig saarer.... 

Hver en gæst sad bleg som lig 

og Krofar fælded Taarer. 

      Der paa Bænken 

      Hist ved skänken 

Staar end Ullas Brændvins-kop 

       tom og sprukken 

        Og uddrukken.. 

        Skæbnen raabte: >>stop!<< 
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Farväl min skatt apollo mig bett 

din bild att måla 

mitt öga saligt har din skönhet sett 

mitt öra hört din talan 

men i frejassal ditt pris 

sjungs av söta herdinnor 

vestas sjunger likadant 

av kyska vesta lindas in 

i din vita slöja. 

Din kammull så du spinner 

spinn och sjung och sona din skuld 

innan din sol upprinner 

tiden lider 

dagen skrider 

från fängelset och skamm och ris 

amors vingar 

snart dig bringar  

till sitt paradis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

farvel, min skat. Apollo har mig bedt 

Dit Billed at afmale, 

Mit øje salig har din skønhet set 

Mit øre hørt din tale. 

Men i frejas sal din pris 

synges af søde Hyrdinder- 

Vestas synges ligevis 

Af kyske Vesta linder ! - 

I dit hvide slør dig hyl... 

Din kamuld saa du spinder, 

spind og syng og son din skyld- 

inden din sol oprinder! 

       Tiden lider, 

       Dagen skrider-- 

fra kachot og skam og ris 

        Amors vinger 

        snart dig bringer  

        til sit Paradis ! 
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Johannes Marer                                        Epistel 36 angaande Ulla Winblads flugt 

1-2                 

 

Vår Ulla låg i sängen och sov 

med handen under örat 

och ingen utom krogfar fick lov 

i kammaren sig att röra 

krogen helt som utdöd låg 

 det var inget att hoppas 

ingen öl man kunde få 

av vatten ej minsta droppe 

lätt på tå om sängen kvick 

man såg den gamle vandra 

täcket ordnade han och gick 

och viska med de andra 

Ulla gnydde 

frös och snyfta 

täcket över huvudet drog 

kröp därunder 

med ett dunder 

vände sig och skrattade 

 

en skön och präktig regnbåge så 

man på rutan finna 

och krogfars fågel kvittra den lille 

och sprang på sin pinne 

vid zephyrens blida pust 

fönserna darra på kroken 

Ulla låg som halvt berusad 

och inte riktigt vaken 

hon i sängen kasta sig 

slog om sig vilt med armen 

och i sömnen grät och skrek 

och klia sig på barmen 

snart så skratta hon 

snart så tog hon 

fatt i sängkanten och en stol 

vakna åter 

upp och skrattar 

härlig morgon sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor Ulla laa i sengen og sov 

Med haanden under øre 

Og ingen uden krofar fik lov  

I kamret fig att røre. 

Krogen helt som uddød laa 

Der var der intet at haabe: 

Ingen øl man kunde faa 

Af vand ej mindste draabe. 

let paa taa om sengen kvik 

Man saa den gamle vandre, 

Tappet ordned han og gik 

Og hvisked med de andre. 

       Ulla gyfte 

       Frös og nyfte 

Tappet over hoédet dró 

       Krob derunder 

       Med et dunder 

       Vendte sig og lo 

 

En skøn og prægtig regnbue saa 

Man nu paa ruden finne 

Og krofars irisk kvidred, den smaa, 

Og sprang på sine pinde, 

Ved zefyrens blide pust 

Vinderne dirred på krogen 

Ulla laa som halvberust 

Og ikke rigtig vaagen 

Hun i sengen kasted sig 

Slog om sig vildt med armen 

Og i søvne græd og skreg 

Og i klöede sig paa barmen  

           Snart saa lo hun 

           Snart saa tog hun  

Fast i sengeheft og stol 

           Vaagned atter 

           Op med latter: 

           Dejlig morgensol! 
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För spegeln Ulla stänkte sin barm 

med vinrester från natten 

Ett pärleband hon band kring sin arm 

och slöjaom schäferhatten  

som när på paphos ö 

venus från bädden sig lyfter 

allt i vellyst synes dö 

och allt i lycka skakar 

så var krofar ganska blek 

utav kärleksheden 

då vår ulla satte sig  

för att lockarna kamma 

folk och näring 

och förtäring 

glömde gubben i sitt kval 

debritorer 

kreditorer 

masjshus och fiskal 

 

om Ullas hjessa pudrad och söt 

trenne gracer sväva 

cyheren sjöng och kärleken glödde 

i flor och gazer skakade 

en zephyr mot spegeln flög 

öronsked med sig han hade 

och en annan välluckt strök 

i lockar och pomada 

en eros med en eldtång om 

i elden argsint rörde 

medans en annan pusta som 

besatt och pannan torka 

smil och klagan 

lust och plåga 

växlade för var minut 

krofar stängde 

ögat, sucka 

han var helt färdig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For spejlet Ulla stænktede sin Barm  

Med vin-en rest fra natten- 

Ett perlebaand hun bandt om sin arm 

og slör om schæferhatten 

Som naar hist paa pafos ø 

Venus fra lejet fig hæver, 

Alt i vellyst synses dø, 

Og alt i lykke bæver, 

Saadan Krofar ganske bleg 

Forgik af Elskovshede, 

Da vor Ulla satte sig 

For lokkerne at rede. 

        Folk og næring 

        Og fortæring 

Glemte Gubben i sin Kval, 

         Debritorer, 

         Kreditorer, 

         Majshus og fiskal. 

 

Om Ullan Isse pudret og sød 

Nu trende Gratier svæved, 

Kytheren sang om Elskovens Glød 

I flor og Gazer bæved. 

En Zéfyr hen mod Spejlet fløj, 

Øreske med fig han ha´de, 

Og en anden Vellugt strøg 

I lokker og Pomade. 

En Eros med Ildtang om 

I Ilden gnavent rørte, 

Mens en anden pusted som 

Besat og panden tørte. 

         Smil og Klage, 

         Lyst og Plage 

Vekselde for hvert Minut 

         Krofar lukked 

         Øjet, sukked- 

         Han var rent kaput. 



37 

 

5-6 

En änglakind en leende mun 

Ett blottat bröst .. min gud! 

av himmel ak var timme och stund 

nytt paradis bebådar 

men av all naturens prakt 

hjärtat till lust och förblöda 

avslöjades med sin hela makt 

två ögons klara glöd 

såg hon upp så jublade alla 

och stängde hon sitt öga 

blodet strömma med begär 

och suckar till det höga 

sådan tunga 

till att sjunga 

och en röst så ren och klar 

,,kan ej klicka” 

,,det finns icke” 

det sa krogens far 

 

Nej aldrig såg man krogfar så glad 

av förälskelse hans ögon skiner 

om Ullas ben på stolen där han satt  

han strumpebandet binder 

rensade skorna från sand 

gned så med borsten på lädret 

när hon gapa, gapa han  

med näsan upp i vädret 

Halsen en sjal av rött 

och brandgutl tyg täckte 

Barmen åh så vit och mjuk 

den bölja och den pirra 

obetungat 

håret slunga 

sig i mörka lockar fritt 

tröjan strama  

liksom flamma 

randigt rött och vitt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Englekind, en smilende Mund, 

Et blottet Bryst... I Guder! 

Af, himmel, ak, hver Time og stund 

Nyt paradis bebuder! 

Men af al Naturens pragt, 

Hjertet til lyst og forbløden, 

Røbed mest sin hulde Magd 

To Øjnes skønne Gløden, 

Saa´hun op, da jubled hver, 

Og lukked hun sit Øje, 

Blodet strømmed med Begær 

Og sukke til det høje. 

       Saadan Tunge 

       Til at sjunge 

Og en Røst saa ren og klar 

     ,,Kan ej klikke”, 

     ,,Findes ikke” 

     Det sa´e Kroens Far. 

 

Nej, aldrig saa´man Krofar saa glad, 

Forliebt hans Øjne skinner! 

Om Ullas Ben paa Stolen, hvor hun sad, 

Han strømpebaandet binder, 

Rensed skoene for Sand, 

Gned saa med Børsten paa Læ´ret, 

Naar hun gabed, gabed han 

Med Næsen højt i Vejret. 

Halsen en fichu af rød 

Og brandgul silke dækked, 

Barmen, aa, saa hvid og blød, 

Den bølged, og den ægged. 

         Ubetynget 

         Haaret slynged 

Sig i mörke Lokker frit, 

        Trøjen, strammet, 

        Li´som flammed, 

       Stribet rødt og hvidt. 

 



38 

 

7-8 

Vår Ulla tog sin ljusblå salopp 

Med rödvinsspill på kragen 

löpte in på krogen, fyllde en kopp 

men fin likör för magen 

in hon stoppai sin mun 

kakor de bästa från staden 

Astrild kransade glasets botten 

Och Bacchus  ytan 

nu fick allt en ny natur 

ny frihet lust och lycka 

från den rika mannen med klocka 

till tiggaren med krycka 

Ullas miner 

öl och viner 

är en gudafröjd sannerligen 

sådan gästfriet 

får man icke 

mer i Sveriges land 

 

men himmel ak hur allt skiftar om 

medans Ulla lugnt dricker 

På dörrens tröskel tänk vilka kom? 

Jo fyra halta gubbar 

En med värja skev och vind 

och med en repstump den andre 

och den tredje som var blind 

tog nymfen med den fan 

ulla skrek och ulla bad 

De skriken mitt hjärta sårar 

varje gäst likblek satt 

Och krogfar fällde tårar 

Nu på bänken 

där vid skänken 

helt övergett står Ullas glas 

tomt och sprucket 

och urdrucket 

slut på vårt kalas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor Ulla tog sin lyseblaa Salop, 

Med Rødvinssplet paa Kraven, 

Løb ind i Kroen, fyldte en Kop 

Med fin Likør for Maven. 

Ind hun putted i sin Mund 

Kager, de bedste fra Staden, 

Astrild kransed Glassets Bund 

Og Bacchus Overfladen. 

Nu fik alt en ny Natur 

Ny frihed, Lyst og Lykke, 

Fra den rige Mand med Ur 

Til Tiggeren med Krykke. 

        Ullas Mine, 

        Øl og vine 

Er en Gudefryd for sand! 

        Kror saa kvikke 

        Faar man ikke 

       Mer i Sverigs Land. 

 

Men himmel, ak, hvor alt skifter om! 

Mens Ulla roligt supper, 

Paa Dørens Tærskel- tænk hvem der kom? 

Jo, fire halte Gubber: 

En med Kaarde, skæv og vind, 

Og med en Tovstump den anden, 

Og den tredie, som var blind, 

Tog Nymfen med-den fanden! 

Ulla skreg og Ulla bad 

-De skrig mit hjerte saarer- 

Hver en Gæst saa ligebleg sad, 

Og Krofar fælded Taarer. 

       Nu paa Bænken, 

       Dér ved Skænken 

Helt forladt staar Ullas Glas, 

      Tomt og sprukket 

      Og uddrukket: 

Slut paa vort Kalas! 
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Farväl min sköna, Apollo mig gav 

Din skönhet här att måla 

du praktfullt strålat har därav 

Min duk stolt kan skryta 

men på Frejas fria fält 

lovsånger för dig ska glöda 

Vesta prisar ju i sång 

av vestalinder föda 

skyl dig i din huvudduk 

spinn och sjung och hoppas i smyg 

din sol tillbaka vänder 

tiden lider 

dagen skrider 

säkert från fängelser och ris 

Astrilds vingar 

snart dig svingar 

till hans paradis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Farvel, min Glut! Apollo mig gav 

Din Skønhed her at male, 

Du pagtfuldt straalet har- deraf 

Mit Lærred stolt kan prale. 

Men paa Frejas frie Vang 

Lovsange for dig skal gløde- 

Vesta prises jo i Sang 

Af Vestalinder føde. 

Hyl dig i din Hoveddug, 

Spind og syng og haab i Smug, 

Din Sol tillbagevender. 

       Tiden lider, 

       Dagen skrider; 

Sikkert fra Kachot og Ris 

        Astrilds Vinger 

       Snart dig svinger 

       Til hans Paradis. 
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1-2        

 

Vår Ulla låg i sängen och sov 

med handen under örat 

och ingen utan värden fick lov 

att dörrens lås att röra 

utanför i krogen, bror 

var det så tyst som om natten 

ingen öl om du mig tror 

nej knappt lite vatten till katten 

värden fick en blick av lust 

runt sängen sågs han vandra 

tog i täcket skrattade och gick 

och viska till de andra 

ulla snarka 

frös och sparka 

täcket över huvudet drog 

kröp in under 

med ett dunder 

vände sig och skrattade 

 

en skur kalla regnbågen fram 

i rutan sågs den skina 

en fågelbur från loftet hängde 

en irisk sjöng där inne 

och vid vindens sakta sus 

fönstret rasslade på kroken 

ulla kom ur sömnens rus 

men kunde knappt bli vaken 

runt hon vände och svingade sig 

och slog omkring med armen 

grät i sömen bitterligt 

och kliade sig på barmen 

men så skrattade hon 

och så tog hon 

fatt i stolpen och en stol 

grep förnöjt 

fatt i plagget 

och sin nya klänning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor ulla  lå i sengen og sov 

Med hånden under øre 

Og ingen uden værten fik lov 

Til dørens lås att røre 

Udenfor i kroen, bror 

Var det så tyst som om natten 

Intet øl om du mig tror 

Nej, knapt lidt vand til katten. 

Värten fik et lystent blik, 

Om sengen såes han vandre 

-Tog i dynen- lo og gik 

Og hvisked til de andre. 

Ulla snorked 

Frös og sparked 

Dynen over hodet drog 

Kröb indunder 

Med et dunder 

Vendte sig og lo 

 

En byge kaldte regnbuen frem 

Iruden såes den skinne 

Et fuglebur fra loftet hangned, 

En irisk sang derinde 

Og ved vindens sagte sus 

Vinduer rasled på krogen 

Ulla kom av søvnens rus, 

Men kunne knapt bli vågen 

Rundt hun vendte, drejed sig 

Og slog omkring med armen 

Græd i søvne bitterlig 

Og kløed sig på barmen, 

Men så lo hun 

Og så tog hun 

Fat i stolpen og en stol, 

Greb fornøjet 

Fat i tøjet 

O sin nye kjol 
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vid spegeln ulla stänkte sin barm 

med vin och doftande parfym 

ett perleband hon band om sin arm 

och slöja om hatt och panna 

liksom när på paphos ö 

kärleksgudinnan allt omfamnar 

allt i vällust synes dö 

och sorgen blott man saknar 

värdens åtrå var så het 

att han efter orden leta 

då vår ulla trädde på 

och sina lockar kammade 

folk och näring 

och förtäring 

glömde gubben i sitt kval 

debritorer 

kreditorer' 

otukt och moral 

 

om ullas huvud pudrat och nätt 

sig trenne gracer svinga 

från venus hov en kärlekssång 

bland blomster och lockar klinga 

zephir mot spegeln flög 

spade till sminked den hade 

östanvinden i väldoft strök 

i lockar och pomada 

på spisen cupido satt 

ett lockjärn han värmde 

medans en sur amorin 

med bälgen larma 

många nycker 

kval och lycka 

skifta varje ögonblick 

om en himmel 

värden yr 

heta drömmar fick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved spejlet ulla stænked sin barm 

Med vin og dufte – vande; 

Et perlebånd hun bandt om sin arm 

Og flor om hat og pande 

Lissom nærr, på paphos ø 

Elskovsguidinden alt favner, 

Alt i vellyst synes dø 

Og sorgen blot man savner; 

Sådan værtens attrå ned 

Og sine lokkar redte 

Folk og næring 

Og fortæring 

Glemte gubben i sin kval 

Debritorer 

Kreditorer 

Utugd og moral 

 

 

 

Om ullas hoved, pudret og net, 

Sig trende gratier svinged 

Fra venus´hof en elskovens sang 

Blandt flor og lokker klinged 

Zephir imond spejlet fløj 

Spatel til sminken den havde. 

Østenvinden vellugt strøg 

I lokker og pomade 

På komfur cupido sad 

Et krøllejern han varmed 

Mens et vrissen amorin 

Med blæsebælgen larmed 

Mangen nykke 

Kval og lykke 

Vekslede hvert øjeblik: 

Om en himmel 

Værten svimmel 

Hede drømme fik 
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en ängels hud en leende mun 

ett blottat bröst av våda 

ak himmel ak var timme var stund 

nytt paradis det lovas 

mest bland all naturens prakt 

hjertat till vällust och jammer 

såg man ullas kärleksmakt 

i blickens heta flammor 

hennes blick försköna allt 

och stängde hon sitt öga 

strömmade blodet varmt och kallt 

med suckar mot det höga 

sådan tunga 

till att sjunga 

och en röst så len och klar 

blöt och mjuk 

och oskyldig 

aldrig förr det var 

 

 

Nej aldrig såg man värden så glad 

man helt förälskad honom finner 

om ullas ben på stolen där hon satt 

han strumpbandet binder 

hennes sko kom på och av 

smörjdes med borsten på lädret 

när hon gapa gapa han  

med näsan upp i vädret 

om hennes hals en rutig sjal 

av brandgult tyg smycka 

hennes barm så vit och mjuk 

hans lustfyllda blick hänförde 

håret lockat 

lockarna flokas 

ut i mörka böljor fritt 

Ullas tröja 

för hans öga  

lyste rött och vitt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En engels hud en smilende mund 

Et blotted bryst, der vaves 

Ak, himmel, ak hver time hver stund 

Nytt paradis, der loves! 

Mest blandt al naturens pragt, 

Hjertet till vellyst og jammer 

Så man ullas elskovsmagt 

I blikkets hede flammer. 

Hendes blik førskønned alt, 

Og lukked hun sit øje 

Strömmed blodet, varmt og koldt 

Med sukke mod det høje 

   Sådan tunge 

   Til at sjunge 

Og en røst så len og klar 

   Blød og fyldig  

   Og uskyldig 

   Aldrig før der var 

 

Nej, aldrig så man værten så glad 

Man helt forliebt ham finder 

Om ullas ben på stolen, hvor hun sad, 

Han strømpebåndet binder; 

Hendes sko kom på og af, 

Smurtes med børsten på lædret 

Når hon gabte, gabte han  

Med næsen højt i vejret 

Hendes hals et ternet sjal 

Af brandgult silke smykked: 

Hendes barm, så hvid og blød 

Hans lystne blik henrykked. 

   Håret lokked  

   krøller flokked 

Sig i mørke bølger frit 

   Ullas trøje 

   for hans øje 

   Lyste rødt og hvidt 
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Vår Ulla tog en ljusblå sjal 

med stora rödvinsfläckar 

löpte in på krogen tog en pokal 

med livlig mavebitter 

sockerkringla i sin mun 

muntert den sköna nu njuter 

frejas eld på glasets botten 

där bacchi safter flyter 

nu fick allt en ny natur 

ny frihet lust och lycka 

både han med förnämt ur 

och han som gick med krycka 

Ullas färd 

gudavärlden 

öl och vin i sveriges land 

sant att säga 

krogens like 

ej man finna kan 

 

men ak när nymfen klädde om 

så abrupt det hela vände 

vid ingångsdörren gissa vem som kom 

tre eländiga rättsbetjänter 

en med värja skev och vind 

en som en repända fattar 

och den tredje som var blind 

gick bort med frejas dotter 

himmel ack för oljud och skrik 

vår Ullas rop mig sårar 

varje gäst satt blek som lik 

och värden fällde tårar 

där på bänken  

före skänken 

där står Ullas snapsglas 

tömt och drucket 

skårat sprucket 

slut på vårt kalas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor ulla tog et lyseblåt sjal 

Med store rødevinspletter 

Løb in i kroen, tog en pokal 

Med liflig mavebitter 

Sukkerkringle i sin mund 

Muntert den skønne nu nyder 

Frejas ild på glassets bund 

Hvor Bacchi safter flyder 

Nu fik alt en ny natur 

Ny frihed lyst og lykke 

Både ham med fornemt ur 

Og ham som gik med krykke 

Ullas færden 

Gudeverden 

Øl og vin i sveriges land 

Sandt at sige: 

Kroens lige 

Ej man finde kan. 

 

Men ak mens nymfen klædte sigom 

så brat de hele vendte 

Ved indgangsdøren gæt hvem der kom? 

Tre sølle retsbetjente! 

En med kårde skæv og vind 

En som en tovende fatter 

Og den tredje som var blind 

Gik bort med frejas datter 

Himmel ak for larm og skrig! 

Vor Ullas råb mig sårer 

Hver en gäst sad bleg som lig 

Og værten fælded tårer 

   Der på bænken 

   Foran skænken 

Der står Ullas snapseglas 

   Tømt och drukket 

   Revnet, sprukket 

   Slut på vort kalas! 
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Farväl min nymf! Måla din prakt 

apollon mig befaller 

nu går du bort med ljus har du bringat 

din bild har jag målat 

och bland Frejas döttrars flock 

når du berömmelsens toppar 

som när vestas priser högt 

av underbara vestalinder 

skyl dig i din vita dräkt 

sätt ullen på ditt spinne 

sjung och läs av all din makt 

din sol kan åter skina 

tiden lider 

dagen skrider 

tror du blott från tukt och ris 

Amors vingar 

snart dig svingar 

i sitt paradis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farvel min nymfe! male din pragt 

Apollon mig befaled 

Nu går du bort med lys har du bragt 

Dit billed har jeg malet 

Og blandt frejas døtres flok 

Når du berømmelsens tinder 

Som når vestas priser højt 

Af smukke vestalinder 

Hyld dig i din hvide dragt 

Sæt ulden på din tvinde 

Syng og læs af al din magt: 

Din sol kan atter skinne 

   Tiden lider 

   Dagen skrider 

Tro du blot: fra tugt og ris 

   Amors vinger  

   Snart dig svinger 

   I sit paradis 
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FREDMANS EPISTEL 

Rörande Ulla Winblad s flykt. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vår Ulla låg i sängen och sof 

Med handen under öra, 

Och ingen mer än Krögarn fick lof, 

På nyckelhålet röra. 

Utan för på krogen, Bror! 

Var det så tyst som om natten; 

Intet öl fans, om du tror, 

Nej knapt en droppa vatten. 

Tyst på tå så nöjd och quick 

Kring sängen gubben vandra, 

Tog på täcket, log och gick, 

Och hviska vid de andra. 

     Ulla snarka, 

     Frös och sparka, 

Täcket öfver hufvud drog; 

     Kröp inunder 

     Med et dunder 

     Vände sig och log. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Regnbågen vid en glimmande skur 

På fönster-rutan glittra; 

I taket på sin pinne i bur 

Ren Krögarns hämpling quittra; 

Vid Zephirens ljufva fläkt 

Fönsterna darra på haken; 

Ulla blef ur sömnen väckt, 

Men kunde knapt bli vaken. 

Af och an hon kasta sig, 

Och svängde kring med armen; 

Gret i sömnen bitterlig, 

Och klöste sig i barmen. 

     Än hon skratta, 

     Än hon fatta 

I Sängstolpen och i stoln; 

     Tog fram skona, 

     Och på rona 

     Knäpte underkjoln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

  För Spegeln Ulla stänkte sin barm,  
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Med vin och rosen-vatten; 

Sen knöts et pärlband kring hännes 

arm, 

Och flor kring schäfer-hatten. 

Liksom när på Paphos ö 

Kärleks-Gudinnan upvaknar, 

Allting tycks i vällust dö, 

Och sorgen blott man saknar; 

Likså Krögarn mer och mer 

Af ångst och vällust stamma, 

Då vår Ulla satt sig ner 

At sina lockar kamma. 

     Folk och näring 

     Och förtäring 

Glömde gubben i sitt qual, 

     Debitorer, 

     Creditorer, 

     Majshus och Fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kring Ullas hjessa pudrad och grann 

Nu flögo trenne Gracer; 

Cytheren sjöng och kärleken brann 

Bland lockar, flor och gazer; 

En Zephir mot spegeln flög 

Fram med en örslef och spada, 

Och en ann sin vällukt smög 

I lockar och pomada; 

Med en tång en Cupidon 

I spisen satt och flåsa, 

Brydd' en ann' i vredgad ton, 

Höll på et eldkol blåsa. 

     Lekar, löjen, 

     Qval och nöjen 

Skifta prägtigt om hvarann; 

     Krögarn blunda, 

     Mer han grunda, 

     Mer hans hjerta brann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

En ängla hy, en leende mund, 

Et blottadt bröst af våda, 

Ach! himmel, ach! hvar tima och stund 

Nytt paradis bebåda; 

Men af all naturens pragt, 

Hjertat til vällust och plåga, 

Röjde mest sin ljufva magt 

Två ögons vackra låga. 

Såg hon upp, förtjustes alt, 

Och blunda hon med öga, 
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Rördes blodet varmt och kallt, 

Med suckar til det höga. 

     Maken tunga 

     Til at sjunga, 

Och en röst så skär och klar, 

     Och så böjlig, 

     Fins omöjlig; 

     Det sad' Krögar-far. 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nej aldrig såg man Krögarn så fatt, 

Så kär, en peine, och nyter; 

Kring Ullas ben på stoln där hon satt, 

Han strumpebandet knyter; 

Drog på skon, och af och an 

Smorde med borsten på lädret; 

När hon jäspa, jäspa han 

Med näsan högt i vädret. 

Hännes hals en rutig duk, 

Af brandgult silke höljde, 

Och dess barm så hvit och mjuk 

De yra lustar döljde; 

     Håret hängde 

     Och sig slängde 

Uti mörka bucklor fritt; 

     Tröjan spänder 

     I små ränder 

     Skifta rödt och hvitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vår Ulla tog sin ljusblå salopp, 

Med Pontac öfverslagen, 

Sprang in i krogen, fylde en kopp 

Med fin likör för magen; 

Sockerskorpan til sin sup 

Såg man den sköna nu bryta; 

Astrild brann i glasets djup, 

Och Bacchus på dess yta. 

Nu fick alt en ny natur, 

Ny frihet, lust och lycka, 

Från en rik med silfver-ur 

Til Tiggarn vid sin krycka. 

     Ullas miner, 

     Öl och viner 

Ge en Guda frögd. Gutår! 

     Slikt herberge 

     Ej i Sverge 

     Fås på många år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 
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Men himmel ach! hur bytes alt om! 

Bäst Ulla ömsa stubbar, 

I dörrn på tröskeln, gissa hvem kom, 

Jo fyra halta gubbar: 

En med värja sned och vind, 

Och med en tågstump den andra, 

Och den tredje som var blind, 

Tog Nymphen bort och vandra. 

Himmel ach! hvad larm och skrik! 

Vår Ullas rop mig sårar; 

Hvarje gäst satt blek som lik, 

Och krögarn fälde tårar. 

     Qvar på bänken 

     Fram om skänken, 

Där står Ullas Bränvins-glas, 

     Tomt och spruckit 

     Och utdruckit. 

     Så slöts vårt Calas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Farväl min Nymph! Apollo mig skänkt 

Din sköna bild at måla; 

Nu går du bort, sen länge du blänkt, 

Och fått min duk bestråla; 

Men kring Fröjas fria fält 

Sjunges ditt lof vid cymbaler, 

Liksom Vestas lof så gällt 

Sjungs af de små Vestaler. 

Hölj dig med ditt hvita dok, 

Spinn kammull på din slända; 

Spinn och sjung och läs din bok; 

Din Sol kan återvända. 

     Tiden lider, 

     Dagen skrider; 

Tro at lätt från skrubb och ris 

     Astrilds vingar 

     Snart dig svingar 

     I sitt paradis. 
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