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en mer framträdande plats. I begreppsanvändning 
och teoretiskt ramverk saknas stundtals den klar-
het som skänker resonemangen tydliga konturer. I 
avhandlingen tecknas exempelvis en bild av vecko-
skrifterna som ett led i en disciplinering och nor-
malisering, särskilt i synen på kvinnan, samtidigt 
som veckoskrifterna tycks öppna för ett mer egali-
tärt samtal mellan en mängd röster. Här framträder 
onekligen en viss spänning mellan dessa synsätt på 
tiden och på veckoskrifternas roll.

Jag har också efterlyst ett tydligare förhållnings-
sätt gentemot tidigare forskning. En större kon-
centration på veckoskriften som ett medium tror 
jag också hade framhävt brevets funktion inom 
själva arkets struktur. Det är just i analysen av bre-
vets funktion som avhandlingen kan bidra med läs-
ningar av det mångskiftande materialet i den mo-
raliska veckopressen. Detta är en avhandling som 
placerar sig inom en livaktig internationell forsk-
ningsinriktning. Den signalerar att det mediehis-
toriska perspektivet är fruktbart och jag tror att en 
fördjupning av denna typ av teoretiska angrepps-
sätt kan bana väg för nya sätt att studera det svenska 
1700-talet i ett internationellt perspektiv.

Anna Cullhed

Peter Lind, ”Strunt alt hvad du orerar”. Carl 
Michael Bellman, ordensretoriken och Bacchi Orden 
(Studia Rhetorica Upsaliensia, 4). Uppsala univer-
sitet. Uppsala 2014.

Bellmans skapelse Bacchi Orden har hittills inte 
tilldragit sig större uppmärksamhet bland fors-
karna, trots att den tycks ha varit oerhört uppskat-
tad i diktarens egen samtid. Härom vittnar bland 
annat Johan Gabriel Oxenstiernas berömda dag-
boksanteckning från den 4 december 1769 som en-
tusiastiskt skildrar en sammankomst hemma hos 
familjen Lissander på Söder i Stockholm:

…har ännu i all min lifstid ej skrattat så mycket som 
i qväll. Bellman har inrättat en orden till Bacchi 
ära, hvaruti ingen får bli intagen, som ej till det 
minsta två gånger för allas åsyn legat i rännstenen. 
Han håller detta Capitel ibland, dubbar Riddare, 
alt efter som förtjänte ämnen framkomma. Och i 
kväll höll han en Parentation öfver en död Riddare, 
alt på vers satt efter Operastycken. Han sjunger sjelf 
och spelar på Cittra. Hans gester, hans röst, hans 
spelning, som äro oförlikneliga, föröka ännu mera 
det nöje man har af sjelfva versen, som är alltid 

vacker, och som innehåller tankar, ömsom löjliga, 
ömsom sublime, men altid nye, altid starka, alltid 
oväntade, öfver hvilka man ej kan undgå att häpna, 
och antingen komma utom sig af förundran eller af 
skratt” (Oxenstierna, Dagboks-anteckningar 1769–
1771, red. Gustaf Stjernström, Upsala 1881, 74 f.)

Läsare som i modern tid kommenterat de bevarade 
sångerna och texterna från Bacchi Orden har varit 
mindre entusiastiska. Fylleskämten med de stän-
digt berusade ordensriddarna har ofta uppfattats 
som plumpa och enahanda, framför allt mindre 
konstnärliga än Bellmans två kanoniserade mäs-
terverk, Fredmans Epistlar och Fredmans Sånger (i 
den senare samlingen ingår dock ett fåtal ordens-
sånger). Att det blivit så beror förmodligen inte 
bara på smakförändringar sedan Bellmans tid utan 
också på att moderna läsare, till skillnad från Oxen-
stierna, inte haft möjlighet att uppleva Bellmans 
eget framförande och inte heller har tillgång till 
den ordensretorik och de ceremonier som ordens-
kapitlen avser att parodiera.

Forskningen om Bacchi Orden har hittills i huvud-
sak varit begränsad till textutgivning och kommen-
tar i Bellmanssällskapets Standardutgåva (= StU, 
vol. 4, 1932, red. Ragnar Ekholm med flera) samt en 
uppsats av undertecknad som tar fasta på ordens-
kapitlens sceniska framförande och utvecklingen 
av den berättarteknik som efterhand kulminerar i 
Fredmans Epistlar (”Den växande scenen. En stu-
die i Bellmans ’Bacchi Orden’ ”, Samlaren 88, 1967, 
106–154). Peter Linds studie är den första doktors-
avhandling som tar upp ämnet i stor skala men med 
särskilt fokus på ordensretoriken.

Det övergripande syftet är, som han själv skri-
ver på s. 17, ”att studera retoriken som den utövas i 
Bellmans parodiska Bacchi Orden mot bakgrund 
av sådana ceremonier som fick förmedla värde-
ringar och beteendemönster till de faktiska hu-
vudstadsordnarnas medlemmar”. Det bör då no-
teras att Lind med ”retorik” inte bara avser den ta-
lekonst som utövas av ordensriddarna utan också 
själva framförandet (actio), inklusive de ceremo-
nier, ritualer, teatrala och musikaliska uttrycksfor-
mer som används inom ordensväsendet. Därmed 
får hans avhandling en vidare syftning än rent re-
torisk textanalys och närmar sig ett litteratursoci-
ologiskt miljöstudium.

Hans primära källmaterial utgörs av Bellmans 
ordensvisor och ordenskapitel, som tillkommit 
mellan 1766 och 1777, men också av liknande tex-
ter som diktats och framförts av Bellmans likasin-



Recensioner av doktorsavhandlingar · 231

nade vänner Carl Israel Hallman och Olof Kexél, 
som också medverkade vid Bellmans ordenssam-
mankomster och senare som ledande funktionärer 
i Par Bricole, ett ”riktigt” och ännu i dag verksamt 
ordenssällskap som växte fram ur Bellmans fiktiva 
skämtorden. Däremot har Lind inte brytt sig om 
att inkludera det stora och sena sångspelet Bacchi 
Tempel från 1783, eftersom han menar att detta verk 
är ett ”läsdrama” utan större relevans för den ordi-
narie ordensretoriken i Bacchi Orden. Enligt min 
uppfattning hade det varit en fördel om han beaktat 
såväl detta sångspel som en del av Bellmans övriga 
musikdramatiska texter, eftersom de delvis bygger 
på samma konventioner och uppförandepraxis som 
ordenskapitlen och borde kunna ge en djupare för-
ståelse av den utveckling som ordenskapitlen grad-
vis genomgår, från burleska ”upptåg” för en mindre 
krets av vänner till mer seriösa och konstnärligt ut-
formade skådespel för den litterära offentligheten. 
Till detta skall jag återkomma.

Avhandlingen är indelad i tre huvudavsnitt eller 
kapitel. Det första (13–77) ger en allmän presen-
tation av Bacchi Orden och av själva avhandlings-
projektet: teori och metod, definition av det paro-
dibegrepp som kommer till användning, presenta-
tion av textunderlaget samt en forskningsöversikt. 
Den senare indelas i forskning om Bacchi Orden 
och andra relevanta Bellmantexter, forskning om 
1700-talets retorik samt forskning om dåtida or-
denssällskap. Slutligen ges här en kort skiss av den 
politiska, sociala och ekonomiska situationen i fri-
hetstidens Sverige, inklusive några ord om ordens-
väsendets betydelse.

Andra huvudavsnittet (78–121) handlar om det 
som främst parodieras i Bacchi Orden: ceremo-
niell retorik i dåtidens ordenskultur. Först behand-
las de kungliga riddarordnarna med Serafimeror-
den som främsta exempel, därefter ett par represen-
tativa och för Bellman välkända borgerliga ordens-
sällskap i Stockholm: Frimurarorden och Pro Patria 
samt slutligen det vittra sällskapet Utile Dulci, vars 
medlemmar var utpräglat litterära.

I det tredje och viktigaste avsnittet (122–283) 
riktas så sökljuset mot Bacchi Orden och det pa-
rodiska spel med ordensretoriken som där före-
kommer, dels i de tidiga ordensvisorna, dels i de sce-
niskt utformade ordenskapitlen, där flera aktörer 
som regel medverkar med tal, sång och olika slags 
rituellt beteende. Särskilt uppmärksammas cere-
monimästaren och ordenstalaren Janke Jensen, ka-
raktäriserad av Lind som ”ett retoriskt monster”, en 

komisk huvudroll som uppenbarligen alltid spela-
des av Bellman själv vid framförandet. De tidigaste 
parentationerna över döda ordensriddare studeras 
med tonvikt på det parodiska hjälteideal som där 
uppmålas. Senare riddarekapitel analyseras med 
tonvikt på ordensbrödernas olika brott mot deco-
rum och det officiellt proklamerade regelverket. 
Kvinnorollerna får särskild uppmärksamhet, lik-
som det så kallade ”Tilas-kapitlet”, ett riddarkapi-
tel som karaktäriseras som en ”förvänd gudstjänst” 
till ära för Bellmans vän och medspelare Samuel 
Olof Tilas inför dennes flyttning från Stockholm 
till Konstantinopel. Bacchi Fest (1771) analyseras 
som ”bacchanaliskt sångspel”, och de sista parenta-
tionerna från 1777 som ett slags ”farväl till ordens-
templet”. Slutligen diskuteras övergången från den 
ohöviska Bacchi Orden till det betydligt mer hö-
viska sällskapet Par Bricole, en övergång som före-
bådas i de senare Bacchi Orden-texterna.

I en kort ”Avslutning” (284–291) sammanfattas 
så avhandlingens resultat vad gäller Bacchi Ordens 
parodiska vältalighet och ”dygdelära”.

Som framgår av ovanstående resumé spelar paro-
dibegreppet en central roll i Linds framställning, 
och det finns därför skäl att granska detta närmare. 
Han utgår från den franske 1700-talsförfattaren 
Marmontels definition av parodin: ”förlöjligande 
imitation av ett seriöst verk” (36). Frågan är då vad 
det är som förlöjligas i Bacchi Orden: det seriösa or-
densväsendet eller de burleska fyllbultar som upp-
träder i ordensriddarnas roller och därmed degra-
derar de seriösa formerna? För att skilja dessa båda 
funktioner åt hade det möjligen varit en fördel att 
efter mönster av Svenskt litteraturlexikon skilja på 
begreppen ”parodi” och ”travesti”, varvid ”parodi” 
avser verk som i första hand driver med en upphöjd 
förebild, medan ”travesti” avser verk som i stället vi-
sar upp ett burleskt missbruk av den höga förebil-
den, till exempel hantverkarnas sätt att iscensätta 
den antika myten om Pyramus och Tisbe i Shakes-
peares En midsommarnattsdröm (en iscensättning 
som onekligen uppvisar likheter med den burleska 
iscensättningen av ordensritualer i Bacchi Orden).

Lind har i stället valt att med anslutning till 
Marmontel skilja ”mellan en enklare form av pa-
rodi som nöjer sig med att driva med förebilden 
och en mer upphöjd variant som förmår överraska 
lyssnarna och öppna deras ögon för dubbelheten i 
ett parodierat verk” (36). Dessutom har han ”som 
komplettering till Marmontels grunddefinition” 
hänvisat till ”Gérard Genettes textbegrepp ’parodie 
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mixte’, med vilket han menar en blandform, fram-
för allt odlad i 1700-talets franska operaparodier, 
där de agerande personernas sociala tillhörighet tas 
ned från sin vanligtvis upphöjda position medan 
texten blandar höga och låga stildrag” (38). Vidare 
hänvisar han till det av Bachtin med flera använda 
begreppet ”flerstämmighet” som någonting utmär-
kande för den parodiska framställningsformen i 
Bacchi Orden (39).

Dessa manövrer visar att Lind är medveten om 
att Marmontels parodibegrepp är ganska svårhan-
terligt och delvis otillräckligt när det skall applice-
ras på Bacchi Orden, men helt klargörande är knap-
past hans begreppsutredning. Uppenbarligen me-
nar han att ordensväsendet som sådant knappast 
är den primära måltavlan för det förlöjligande som 
förekommer i Bacchi Orden utan snarare ordens-
riddarnas burleska missbruk av ordensritualerna. 
Däri har han nog rätt. Men hans fixering vid pa-
rodibegreppet gör att han ibland inte tycks märka 
att ordenstexterna ofta inte förlöjligar någonting 
överhuvudtaget. Där finns, som redan Oxenstierna 
insåg, ”sublima” inslag av pastoral naturlyrik, för-
romantiska stämningar och en mänsklig empati 
med de stackars avsigkomna fyllbultarna som räd-
dar dem från att bli rena karikatyrer. Precis som i 
Fredmans Epistlar är inslagen av parodi och travesti 
tydligast i de tidigaste texterna för att sedan efter-
hand avta i betydelse och ersättas av annat.

I stort sett ger hans första kapitel en god bak-
grund till Bacchi Orden och även en god introduk-
tion till forskningen, men tyvärr har han missat en 
viktig uppsats av Henrik Gustafsson, ”Harmonins 
teater. Kring Bellmans pastorala sångspel ’Det lyck-
liga skeppsbrottet’ ” (Samlaren, 121, 2000, 33–51). 
Det handlar här om ett sångspel som uppfördes i fa-
miljen Lissanders salong 1766, alltså i samma miljö 
och förmodligen med delvis samma aktörer som 
Bacchi Orden-upptågen. Hade Lind tagit del av 
Gustafssons uppsats, hade han förmodligen blivit 
mer uppmärksam på de pastorala inslag som spelar 
en viktig roll också i Bacchi Orden.

Linds styrka är å andra sidan hans ingående kän-
nedom om 1700-talets ordensväsende. Detta fram-
går tydligt av hans andra kapitel, där han förtjänst-
fullt genomgår de ceremonier, ritualer och reto-
riska grepp som förekom i dåtidens ordenssällskap 
och senare i parodisk eller travesterad form åter-
finns i Bacchi Orden. Sådant var föga känt i äldre 
Bellmanforskning, inklusive min egen, men kun-
skapen på såväl ordensforskningens som retorik-
forskningens område har på senare år gått starkt 

framåt genom nya forskningsinsatser, som Lind 
har tillgodogjort sig på ett utmärkt vis. Man kan 
mot detta kapitel möjligen invända, att han kunde 
ha valt att fokusera sin uppmärksamhet också 
på andra sällskap än dem han utvalt för närmare 
granskning, häribland Amaranterorden, vars in-
riktning på dans kunde ha varit av intresse att jäm-
föra med de dansövningar som ofta förekommer i 
Bacchi Orden under ledning av Janke Jensen, som 
inte bara är ordenstalare och ceremonimästare utan 
också ”konstituerad dansmästare”. Detta är dock 
bara en marginell anmärkning mot ett avsnitt som 
för övrigt framstår som föredömligt.

I det tredje kapitlet inleder Lind sin diskussion 
av Bellmans ordenstexter med en analys av det 
skämtsamma förord som Anders Lissander skrivit 
till en av sina visböcker, den av Gunnar Hillbom 
nyligen återfunna handskriften ”Lissander 3”, där 
man återfinner ett stort antal av ordenstexterna, 
nedskrivna kontinuerligt med prydlig handstil och 
noggrant daterade efter varje framförande i det lis-
sanderska hemmet. Utan tvivel är detta en ypper-
lig källa till förståelsen av Bacchi Orden, särskilt 
med tanke på Lissanders centrala roll som värd 
för Bellmans ordensupptåg under initialskedet på 
1760-talet och början av 1770-talet. Som Lind med 
rätta framhåller visar sig Lissander vara väl inför-
stådd med ordenstexternas parodiska – eller kanske 
snarare travesterande – inslag, och han hänvänder 
sig till en initierad, ”inte bara lyssnande utan dess-
utom medagerande grupp” (131) eller med andra 
ord: till en publik av just det slag som brukade 
komma samman i det lissanderska hemmet. För-
ordet blir därmed för Lind en viktig nyckel till för-
ståelsen av ordenstexterna.

Vad Lind försummar att observera är dock att 
Lissander skrev sitt förord vid en tidpunkt då or-
denskapitlen ännu inte utvecklats till vad de seder-
mera blev under 1770-talet, det vill säga sångspel 
där ordensskämten trängts tillbaka och delvis er-
satts av annat av mer poetisk natur. Det framgår 
av hänvisningarna till omtalade ordenstexter att 
det lissanderska förordet knappast kan ha skrivits 
senare än omkring 1770, då de parodiska och tra-
vesterande inslagen ännu helt dominerade i Bac-
chi Orden. Detta förklarar varför Lissander i sitt 
förord inte ger någon antydan om de poetiska och 
pastorala inslag som spelar en viktig roll i senare 
ordenstexter. Förordets tidiga tillkomst förklarar 
också varför Lissander inte alls omtalar Fredmans 
Epistlar, trots att vissamlingens senare del innehål-
ler nedskrifter av de femtio tidigaste epistlarna.
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Lind kunde överhuvudtaget förmodligen ha 
fått ut mer av handskriften ”Lissander 3” och även 
av den så kallade Gulanderska handskriften, som 
innehåller Bellmans egenhändiga koncept till flera 
av de ordensspektakel som framfördes i det Lis-
sanderska hemmet. Inte minst de texträttelser och 
scenanvisningar som där förekommer ger ofta möj-
lighet att i detalj rekonstruera hur det äldsta fram-
förandet faktiskt gick till och hur det efterhand för-
ändrades. I huvudsak har Lind dock hållit sig till 
den text som föreligger i Bellmanssällskapets ut-
gåva, StU 4.

Liksom jag själv i Samlaren-uppsatsen 1967 läg-
ger Lind vikt vid att utröna hur ordenstexterna ur-
sprungligen framfördes, och i stort sett kommer 
vi till samma resultat. Sålunda kan det nu slås fast 
att endast de allra tidigaste texterna kan ha fram-
förts som enmansteater av Bellman själv, medan 
de senare förutsätter medverkan av ett flertal per-
soner. Exakt vilka dessa personer var är svårt att 
veta, men åtskilligt tyder på att medlemmar av fa-
miljen Lissander ingick i ensemblen, liksom Sam-
uel Olof Tilas, Olof Kexél och Carl Israel Hall-
man, alla tre verksamma som bacchanaliska poe-
ter och upptågsmakare inom den bellmanska vän-
kretsen, de två senare även som initiativtagare till 
Par Bricole. Viktiga kvinnliga sångroller var – som 
bland annat Gunnar Hillbom framhållit – sanno-
likt reserverade för Anders Lissanders dotter Inga, 
som var känd för sin musikalitet och uppvaktades 
av Bellman med hyllningsverser under 1760-talet.

Man kan överhuvudtaget fråga sig om vissa rol-
ler i Bacchi Orden normalt var förutbestämda för 
vissa aktörer bland Bellmans vänner och bekanta. 
Att han själv alltid spelade Janke Jensens roll är ju 
uppenbart. Men spelades exempelvis ”ordenshärol-
den” Kempendahls roll av Samuel Olof Tilas fram 
till dennes avresa till Konstantinopel 1771? Något 
som tyder på detta är att Kempendahl samtidigt 
försvinner ur ordenstexterna och ersätts med en 
ny härold i det ”häroldskapitel” som den 20 april 
detta år uppföres som hyllning till Tilas inför avre-
san. Lind ger sig inte in på några teorier om sådant, 
vilket kanske är klokt av honom, men det hade varit 
intressant om han ändå berört frågan.

En annan fråga som jag gärna sett Lind avhandla 
är själva scenrummets beskaffenhet. Hur såg det ut 
hemma hos Lissanders när ordenskapitlen fram-
fördes under 1760-talet? Av bevarade texter tycks 
framgå att där bör ha funnits både ett yttre och ett 
inre rum där de medverkande utförde sina ritua-
ler och ordensfunktioner, eftersom det ofta talas 

om att några befinner sig ”i templet” eller ”i koret”, 
medan andra befinner sig utanför. Man kan också 
fråga sig hur scenrummet såg ut under 1770-talet, 
sedan föreställningarna hos Lissanders av allt att 
döma upphört. Är det exempelvis riktigt som Bell-
manutgivaren Carlén uppger 1861, sannolikt efter 
muntlig källa (se Kommentaren i StU IV: 13), att or-
denskapitlen då brukade uppföras i offentliga loka-
ler som värdshuset Clas på Hörnet eller ”i norra fly-
geln av stadshuset vid Södermalmstorg”? Inte hel-
ler till detta tar Peter Lind ställning.

Däremot har han förtjänstfullt försökt utröna 
vad som händer på scenen med utgångspunkt från 
själva ordenstexterna, där utförliga scenanvisningar 
tyvärr i allmänhet saknas men dock återfinns i vissa 
handskrifter. Hans rekonstruktioner av händelse-
förloppet träffar i allmänhet rätt, men det finns un-
dantag, där han har missförstått texten. Ett sådant 
finns på s. 214 där han i en diskussion av härolds-
kapitlet 1771 påstår att ”den avlidne Glocks röda 
ämbetsmannadräkt hämtas ur gömmorna för att 
värma den av fyllfrossa darrande Ede”. Men fram-
hämtandet av Glocks ämbetsmannadräkt är inga-
lunda motiverat av någon ”fyllfrossa” utan av att 
kyparen Ede skall överta Glocks funktioner inom 
Bacchi Orden (StU IV: 151).

Lind missförstår också Bellmans text när han på 
s. 243 påstår att Bacchi Fest 1771 innehåller en ”fri-
språkig samlagsscen mellan Jensen och Ulla Win-
blad” som dessutom sägs äga rum ”under intensiva 
kärleksbetygelser”. I själva verket är det endast Jen-
sen som ägnar sig åt kärleksbetygelser medan han 
gör ett misslyckat försök att få Ulla Winblad på fall. 
Att Ulla med indignation försvarar sin dygd fram-
går närmast övertydligt av hennes repliker:

”Var stilla, säger jag – skäms Jensen! – nå var stilla!
Nå, hör han eij – mon Dieu! Jag stötte mig för illa,
Min hvita noppkins-kjol nyss struken, stärckt och 

ren,
Så den tilltygad blir! – Lätt bli mig – aij mitt ben 

– [– – –]
Hvart satan kasta han min solhatt och mitt uhr?
Ach himmel! – Gudar, ach! – vet hut, din tjocka 

tjur
Vräk dig i Yxsmeds-gränd till dina Maija-Lisor,
Förklara där din brunst bland stryk och kärleks-

visor!” (StU IV: 170)

Samlaget blir alltså aldrig av, varken på scenen eller 
utanför. Det skulle ju också varit väl drastiskt att 
gestalta något sådant i en privat salong eller, än 
mindre, i en offentlig lokal på Bellmans tid. Må 
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vara att Bacchi Ordens riddare och ibland även de-
ras damer bryter mot decorum och bär sig illa åt, 
men fullt så ohämmade som Peter Lind påstår är 
de faktiskt aldrig.

Jag menar också att Lind överdriver när han 
skildrar Janke Jensen som ett ”retoriskt monst-
rum” (163 ff.). Han ger visserligen många exem-
pel på ordensparentatorns pekoralistiska missbruk 
av retoriska konstgrepp och figurer, men han no-
terar inte att Jensen ibland också framställs som 
en gudabenådad visionär poet. Detta sker speci-
ellt i den sena Bacchi Tempel (1783), men ett ut-
märkt exempel finns redan i slutet av Bellmans kon-
cept i den Gulanderska handskriften av parentatio-
nen över Lundholm (1769) när Jensen enligt scen-
anvisningen ”i sin hänryckning tyckes se Daphne 
och Tircis omfamna hvarandra i en lund”, varvid 
”Daphne sjunger under återskall af valthorn” (StU 
IV: 59).

Vad som här inträffar är alltså att parentatorn 
blir så entusiastisk att han får en uppenbarelse, och 
denna uppenbarelse materialiseras enligt hand-
skriften på scenen i form av ett pastoralt kärleks-
par, en herde och herdinna, som i själva verket är 
en idealiserad version av den döde brännvinsbrän-
naren Lundholm och hans hustru. Tidigare i detta 
ordenskapitel hade Lundholm i en körsång skild-
rats som så alkoholiserad och brännvinsstinkande 
att hustrun aldrig ville komma honom nära: ”Om 
nånsin en maka / Skull kysst på din haka / Hon 
blifvit full” (StU IV: 37). Det har också framgått att 
hustrun bedrog honom med andra män. Inte desto 
mindre sjunger här den till herdinnan Daphne för-
vandlade hustrun en smäktande kärleksaria i Mo-
zart-stil för sin avlidne gamle man och ger honom 
den kyss som förmenats honom i jordelivet:

”Hör huru floden sorlar och rinner –
  Tircis hör! – – –valthorn
Hör hur han bullrar – Daphne påminner,
  Att du dör – – –valthorn
Lät mig kyssa få din haka,
Omfamna mig och hör min röst!
Du min älskade åldriga maka,
Tag en blomma af mitt bröst!” (StU IV: 60)

Denna aria är ett av flera exempel på att allt som 
Jensen orerar faktiskt inte är strunt utan den lju-
vaste poesi (som ju också Oxenstierna menade). 
De flesta exemplen på detta ges i sena ordenskapi-
tel som 1983 års Bacchi Tempel. Men arian i Lund-
holmkapitlet är dessutom ett av många exempel 
på att Bellman inte enbart förlöjligar sina fylleris-

tiska ordensriddare utan också skildrar dem med 
empatisk kärlek.

När Peter Lind efterhand kommer in på kvin-
nornas roll inom Bacchi Orden (224 ff.) tycks han 
dock bli mer medveten än tidigare om att ordens-
texterna inte enbart består av burleska upptåg utan 
också av poesi. Uppenbart är ju, att kvinnorna i 
Bellmans värld överlag skildras mer ömsint och hö-
viskt än männen, och att deras framträdanden har 
en mer lyrisk prägel. Lind talar också med rätta om 
att ”den kultiska dimensionen”, det religiöst beto-
nade dyrkandet av Bacchus och Fröja, förstärks i 
de senare ordenskapitlen, där kvinnornas roller blir 
särskilt viktiga. Denna utveckling hade framgått 
ännu tydligare om Lind också valt att gå in på Bac-
chi Tempel, där Ulla Winblad och hennes följe av 
”Fröjas prästinnor” tjänar Kärlekens gudinna med 
skönsång och ett kultiskt-poetiskt språkbruk som 
effektivt kontrasterar mot Bacchusriddarnas svam-
lande ordensretorik.

Redan Häroldskapitlet 1771 kan dock, som Lind 
påpekar, karakteriseras som ”ett förvänt gudstjänst-
firande” till ära inte bara för Bacchus och Venus 
utan också för Apollon, diktarkonstens gud. Här 
ingår också den ovan omtalade avskedshyllningen 
till diktarvännen Samuel Olof Tilas, lovprisad av 
prästinnorna som en ”Apollos son” inför sin resa till 
Konstantinopel. Enligt Linds åsikt är denna hyll-
ning inte särskilt väl integrerad i texten, och han 
framför därför hypotesen ”att Bellman har haft en 
sedan tidigare färdigställd ordenstext som han med 
anledning av Tilas uppbrott från vänkretsen har 
uppdaterat med ett par scener som anspelar på vän-
nens och diktarkollegans avresa” (232).

Den tolkningen är dock osannolik av flera skäl. 
Hyllningen av Tilas finns redan i ”Lissander 3”, som 
obestridligen innehåller den äldsta kända texten, 
nedskriven i samband med det första framföran-
det i Lissanders hem den 20 april 1771. Omedelbart 
före denna text har Lissander nedskrivit Tilas egen 
avskedsdikt till vännerna, framförd av upphovs-
mannen själv vid samma tillfälle samma dag. Ti-
las-hyllningen är i själva verket mycket väl förenlig 
med Häroldskapitlets två huvudteman, gudstjäns-
ten till ära för de antika gudarna samt invigningen 
av nya härolder i Bacchi Orden (speciellt om man 
antar att den antiksvärmande poeten Tilas brukat 
uppträda vid sammankomsterna i rollen som hä-
rolden Kempendahl).

Under rubriken ”Ett farväl till ordenstemplet” 
(249) argumenterar Lind för att de sena ordens-
kapitlen från och med 1777 får en ”ny ton”, ej fullt så 
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burlesk som tidigare, vilket i sin tur är en förutsätt-
ning för övergången från den ohöviska Bacchi Or-
den till det betydligt mer höviska sällskapet Par Bri-
cole. Förändringen sägs ha att göra med Bellmans 
nya roll som hovpoet. Tydligt är också att framfö-
randet vid denna tid inte längre försiggår hemma 
hos Lissanders utan i andra lokaler. Lind lanserar 
den inte helt orimliga hypotesen att det i stället är 
hovmannen Elis Schröderheim som numera överta-
git rollen som ordensspektaklens beskyddare (250). 
Något starkt stöd för den hypotesen föreligger inte, 
men Lind har utan tvivel rätt i att en förändring 
föreligger. Frågan är dock om inte den avgörande 
förändringen äger rum redan i och med sångspelet 
Bacchi Fest 1771, som skildrar en sammankomst i na-
turens sköte och med ett relativt obetydligt inslag 
av ordensritualer. Noteras bör att texten till Bacchi 
Fest inte återfinns i någon av Lissanders handskrif-
ter, däremot i Bellmans egenhändiga handskrift En 
Stuf rim, som är en gåva till Elis Schröderheim 1780.

Å andra sidan skall man kanske inte heller över-
driva betydelsen av ordenstexternas utveckling från 
ohöviskt till höviskt. Burleska och ”ohöviska” inslag 
finns hela tiden med, men de poetiska och pastorala 
inslagen växer successivt i omfång och betydelse för 
att slutligen kulminera 1783 i det stora och impo-
nerande allkonstverket Bacchi Tempel, avsett för 
offentligheten och utgivet av trycket i en av brö-
derna Martin vackert illustrerad bok 1783. Då hade 
sällskapet Par Bricole redan grundats sedan några 
år tillbaka (1779), och dess ledamöter bör rimligt-
vis ha ingått i kretsen av bokens tilltänkta köpare.

I ett avsnitt med rubriken ”Par Bricole och arvet 
från Bacchi Orden” (271–284) utreder Peter Lind 
förtjänstfullt vilka traditioner som överförts från 
Bellmans ursprungliga ordensparodier till det ännu 
existerande ordenssällskapet. Utan tvivel är det i 
denna överföringsprocess som de mest ohöviska 
motiven och sedvänjorna rensas ut för att ersättas 
av annat. Ceremonierna blir som han framhåller 
mer värdiga, retoriken mindre absurd. Vad Lind 
också kunde ha påpekat är att de sånger från Bac-
chi Orden som fortfarande ofta sjungs i Par Bricole 
just är de höviska och anständiga, ofta med pasto-
rala och naturlyriska inslag, till exempel ”Bacchus 
vi dyrka”, ”Böljan sig mindre rör”, ”Bort allt vad oro 
gör”, ”Klinga nu med klarinetter”, ”Vem är som ej 
vår broder minns” etcetera. Den som i dag bevitt-
nar en sammankomst i Par Bricole kan i själva ver-
ket finna det ganska svårt att förstå att sällskapets 
ursprung faktiskt är en burlesk parodi, eller travesti, 
på det seriösa ordensväsendet.

Avslutningsvis återkommer Peter Lind till frå-
gan om vad skämtet i Bacchi Orden egentligen går 
ut på. Han kommer fram till att där finns en satirisk 
drift både med ordensretoriken och med de fylleris-
ter som med föga framgång försöker uppträda som 
ordensriddare, men att detta trots allt inte är det 
mest väsentliga. Snarare handlar det om att skapa 
en frizon för den bacchanaliska glädjen under mot-
tot: ”Just nu, just här kan just vi tillsammans skratta 
åt världens dårskap” (291).

Det är inte en orimlig sammanfattning. Som 
framgått ovan menar jag visserligen att Peter Lind 
i sin inriktning på parodi och burleskt skämtande 
har undervärderat betydelsen av de pastorala och 
naturlyriska inslag som förekommer redan i de ti-
diga ordenskapitlen från 1760-talet och starkt do-
minerar i det stora avslutningsverket, 1783 års Bac-
chi Tempel. Jag menar också att Lind ibland över-
drivit betydelsen av grotesk situationskomik under 
själva det teatrala framförandet av dessa texter, och 
att han i sin tolkning kunde ha gjort bättre bruk av 
handskrifternas vittnesbörd, speciellt ”Lissander 3” 
och Bellmans egenhändiga koncept i den Gulan-
derska handskriften. Inte desto mindre har Peter 
Linds avhandling fört forskningen om Bacchi Or-
den ett stort stycke framåt, framför allt genom att 
visa hur denna fiktiva skämtorden förhåller sig till 
samtidens seriösa ordnar och genom att visa hur 
det som sägs och utspelas i texternas scenarier sva-
rar mot 1700-talets retoriska normer.

Lind har alltså levererat ett viktigt bidrag både till 
Bellmanforskningen, ordensforskningen och reto-
rikforskningen. Det är glädjande att se dessa bort-
glömda och svårt försummade texter komma till 
heders igen. Man får dock hoppas att flera forskare 
nu följer Lind i spåren, ty mycket återstår att göra 
innan ordensdiktningen blivit till fullo presente-
rad, tolkad och inplacerad i det bellmanska förfat-
tarskapet som helhet.
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