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Förord

Detta är en första antydan om ett kommande större projekt. Jag står i 
begrepp att påbörja en levnadsteckning över Bellman, och under för
arbetet stötte jag på den fascinerande samlingen öllitteratur på Carolina  
Rediviva i Uppsala. 

Jag vill tacka f.d. Bryggeriämbetets i Stockholm pensionskassa för 
det stipendium som gjort studien möjlig. Kungliga Vetenskapssam
hället i Uppsala, Sven och Dagmar Saléns stiftelse samt f.d. Bryggeri
ämbetets i Stockholm pensionskassa har genom generösa bidrag be
kostat tryckningen. Tack också till Uppsala universitetsbibliotek, där 
Svenska Bryggareföreningens donation förvaras, och där jag under  
perioder njutit arbetsro i en gustaviansk soffa. Ett särskilt tack till  
Petra Wåhlin Massali, som formgivit boken, Carina Bromark, som 
varit bildredaktör, Krister Östlund, som fungerat som redaktör och 
Magnus Hjalmarsson, som tagit fotografierna. Biblioteket har ock
så vänligen givit boken plats bland sina Scripta Minora. Jag vill ock
så tacka övriga bibliotek, som jag utnyttjat under arbetet, främst 
biblioteket vid Svenska institutet i Rom och Cambridge University  
Library, liksom redaktionen för Svenska Akademiens ordbok, som hjälpt 
mig med excerpter. Ett stort tack också till de båda ölkännare – Peter Lind 
och Henrik Mickos – som kritiskt läst boken i manuskript. I den mån jag 
navigerat vilse på ölhaven beror det enbart på mina egna problem med 
kompassen, inte deras. Manuskriptet har också lästs av Alice Burman 
Wallace. Person och dryckesregister har upprättats av Annie Burman.

Rom 17 januari 2015
Carina Burman 



Yr och ung ter sig Movitz i Ulla Winblads minne. Bakom honom syns hon själv, höggravid. 
Gravyr av J.Fr. Martin efter ett original av Elias Martin, Bacchi Tempel (1783). UUB.
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Inledning

Det börjar med öl, och så slutar det också. Ölet skummar hos Bellman, 
vinet flödar och brännvinet kluckar. Jästa drycker är centrala i nästan 
alla skaldens skrifter, men den mest mångfasetterade bilden ges i Fred-
mans Epistlar. Denne dryckesapostels första brev börjar så här:

Sant va dä, ingen dricker; drick käre Bröder; Skåder glasenom 
på bordenom i Krogenom; betraktom Stopenom på hyllomen 
inom Skåpdörrenom, märker huru det glänsande tennstopet, 
som Cajsa Stina står där och håller, liksom talar til dig: Hej 
kära Själ! fukta din aska. (Fr.Ep.1:1ff, s. 15.)1

Episteln står inte endast först i samlingen, utan är också en av de först 
tillkomna.2

Denna studie ägnas två aspekter av sjuttonhundratalets öl – dels 
ölet hos Bellman, dels ölet i Svenska Bryggareföreningens donation 
av alkoholrelaterad litteratur på Uppsala universitetsbibliotek. Öl var 
den vanligaste drycken på Bellmans tid, och ofta var det alkoholsvagt. 
”Swagöl, Swagdricka, är wår allmänaste och hälsosammaste dryck, som 
hwarman är bekant,” skriver Linnélärjungen Lorens Wolter Rothof.3 
Sjuttonhundratalets fackboksförfattare lovordade allehanda egenskaper 
hos ölet, men mycket sällan dess berusande kvaliteter. Annat är det hos 
Bellman. Även där fungerar ölet som vardagsdryck, men det har också 
symboliska funktioner. Det är däremot vanskligt att bestämma Bell
mans privata åsikter om öl. Jag avstår från att spekulera kring dem, 
liksom att diskutera hans konsumtion (även om han säkert drack lika 
mycket som sina samtida). Han umgicks också med krogfolk, inte en
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dast i ungdomen utan långt fram i livet. En dikt från 1793 vänder sig 
exempelvis till den oidentifierade krögarmamsellen Lovisa, som lämnat 
staden, och Bellman försöker locka henne tillbaka med orden: ”Skall jag 
en pannkaka baka / Och sjelf steka henne stek?” (StU XI:205). Under 
1790talet umgicks han också intensivt hemma hos ”bryggarkungen” 
Abraham Westman Lorentsson d.y. och förärade hustrun den illustrera
de handskriften ”Elisabeth Westmans visbok” till julafton 1794.4 

Bellmans diktning rör sig över olika genrer, och öl förekommer i 
flera sådana – bland annat i hyllningsdikter till både kvinnor och män 
– men vanligen dyker det upp i mera rusdrycksflödande sammanhang. 
Bellman började tidigt skriva dryckesvisor, och de tidigaste bland Fred
mans epistlar var främst tänkta som sådana. Dryckesvisor var populä
ra och vitt spridda, och dyrkan av Bacchus och rusdrycker var genrens 
raison d’être. Det myckna drickandet i Bellmans skrifter beror alltså åt
minstone delvis på genrekrav, och hans personliga inställning är svår
bestämd och egentligen oväsentlig. 5 

Redan här bör dock påpekas att detta inte är avsett som en genom
gripande skildring av sjuttonhundratalets ölkultur. För det finns andra 
verk, däribland Harald Thunæus Ölets historia i Sverige (1970) och för 
engelsk del bland annat H.A. Monckton, A History of English Ale and 
Beer (1966)6. Detta är en studie av hur ölet skildras hos Bellman och i de 
äldre fackskrifter, som finns i donationen. Här handlar det om litteratur 
och idéer snarare än teknik och recept. 

Bellman vid lutan. Akvarell av Elias Martin i Elisabeth Westmans visbok. KB.
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Donationen på Carolina Rediviva

Donationen består av två delar, Svenska Bryggareförening
ens samling och bryggaren Sten Simonssons samling, och 
innehåller litteratur från sex sekler. Den kom till Uppsala 
universitetsbibliotek 1982. Av särskilt intresse är den rikliga 
uppsättningen sjuttonhundratalsverk från framförallt Tysk
land, Storbritannien och Sverige, vilka på skilda sätt berör 
öl. Donationen innehåller dessutom åtskilliga sentida skrif
ter om öl och bryggerier, däribland ett antal monografier, 
Sten Simonssons egen rikliga klippsamling och en fullstän
dig uppsättning av Svenska Bryggareföreningens månadsblad 
(från 1945 Svensk bryggeritidskrift) 1886–1968. Samlingen 
är ordnad efter Fritz von Schoellhorns Bibliographie des 
Brauwesens (1928) och omfattar knappt 14 hyllmeter och 
drygt 140 volymer. En otryckt katalog, bestående av foto
kopierade katalogkort, finns i Carolinabibliotekets katalog
rum.

Genomgången begränsas till böcker som publicerats 
kring Bellmans livstid – det innebär en ganska generös bort
re gräns, eftersom äldre böcker ofta förblev i bruk, och en 
främre gräns omkring år 1800. Böcker på tyska, engelska 
och svenska har undersökts.7 Jag har valt att inte fördjupa 
mig vare sig i de naturvetenskapliga framställningar som 
hör till donationen – däribland Jöns Jacob Berzelius, Lärobok 
i kemien (1808) och Sigaud de la Fonds Essai sur différentes 
Especes d’Air (1779) – eller i böcker om brännvin och surbrun
nar, utan koncentrerat uppmärksamheten på skrifter som 
behandlar öl. Här har också skildringar av öl, dess bruk och 
nytta, prioriterats framför mera bryggeritekniska beskriv
ningar, även om också sådana ibland diskuteras.
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Om hur ölet introduceras i  
Fredmans epistlar 

När Bellman våren 1770 skrev sin första epistel var det fortfarande fri
hetstid och partivälde. Senare skulle skalden beskyddas av Gustaf III, 
som gav honom stipendier, sysslan som sekreterare i nummerlotteriet 
och hovsekreterares titel.8 

I den epistel som bär nummer ett låter Bellman sina fiktiva gestalter 
trängas på en krog i Stockholm. Som kontrast är melodin en menuett, 
tidens sirliga hovdans. Fredman är Bellmans språkrör och epistlarnas 
jag, men han är inte identisk med författaren. De allra första epistlarna 
parodierade Paulus epistlar i Bibeln, och ålderdomliga ordformer som 
”Skåder glasenom på bordenom i Krogenom” bidrog till att driva med 
den redan föråldrade Karl XII:s Bibel. Med sin växling mellan talad 
prosa och sång fungerar denna epistel som en introduktion av flera av 
de främsta gestalterna: Fredman själv, som berättar, Jergen Puckel och 
Benjamin Schwalbe, som båda kännetecknas av sin tyska rotvälska, vir
tuosen fader Berg – och så förstås ”du Christian Samuel Bredström! som 
ligger under bordet” (Fr. Ep. 1:26, s. 16). Längre fram i episteln möter 
vi också Cajsa Stina, en av dessa systrar och nymfer som figurerar i dikt
ningen, men som sällan får tydlig gestalt.9 

Epistlarnas verkliga huvudpersoner återstår ännu: Ulla Winblad, 
korpral Mollberg och konstapeln Movitz. Ulla presenteras i epistel nr 7, 
Mollberg i titeln till nr 8 och Movitz först i nr 26. Redan i samlingens 
första epistel introduceras dock det övergripande ämnet – rusdryckerna, 
och inte minst ölet: ”Jo det kommer mig så före, att ingen kan komma 
sig före förr än vi tar oss en klunk.” (Fr.Ep.1:8, s. 15.) Alkoholen är all
tings förutsättning. Fredman fortsätter:



Fyra viktiga gestalter i Fredmans epistlar sedda genom Elis Chiewitz ögon. UUB.
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Jag är den, som skall tömma stopet, det är du som skall slå i, 
och det ären J käre Bröder, som hafven at beställa om ölet, at 
oss intet af saftene tryta må. Manquerar oss bränvin, fallerar 
oss öl; si så fallerar oss alt Courage. (Fr.Ep.1:18ff, s. 15f.)

Utan öl och brännvin saknar Bellmans gestalter mod, och frågan är om 
de alls har något liv. Som vi snart ska se är ölet en nödvändig del i deras 
existens. Helst ska det vara dubbelt öl, men också enkelt öl förekommer. 
Beteckningarna har sitt ursprung i hur mycket öl som varje tunna malt 
gav – dubbelt öl gav två tunnor öl per tunna malt, enkelt öl tre tunnor. 
I normaltariffen från seklets början förekommer också svagöl och spis
öl – det senare så svagt att det i princip var alkoholfritt. Ölhistorikern 
Harald Thunæus räknar med att enkelt öl var hälften så alkoholstarkt 
som dubbelt, svagölet en tredjedel så starkt och spisölet en tjugondedel. 
Så tycks det ha varit under hela sjuttonhundratalet. Spisöl såldes ytterst 
sällan på krogen, vilket kan förklara varför det inte förekommer hos 
Bellman.10 I Bacchi Orden jämställs nästan svagdricka med vatten:

Aldrig jag smakat
Et svagöls glas,
Aldrig bejakat
Bryta calas,
Aldrig försakat
Slagsmål och ras,
Men vatn, tänk! jag aldrig smakat. (StU IV:140.)

Gränsdragningen mellan enkelt öl och svagdricka är för övrigt svävande 
i Bellmans skrifter – möjligen ansågs de alkoholsvagare alternativen så 
ointressanta att de drogs över en kam.  

Fredmans epistel nr 1 är den första ölepisteln. Detta är inte minst 
intressant – när huvudpersonerna presenteras finns också ölet på plats. 
Bellman tecknar här en krogscen, där ingen dricker, ty ingen skål har 
ännu utbringats. Tidens drickande var formaliserat och krävde att nå
gon utbringade en skål, och drömmen om friare seder framgår av den 
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bibelparodiska Fredmans sång nr 35, där Bellman beskriver den enkla 
gammaltestamentliga tiden, fri från sjuttonhundratalets förkonstlade se
der: ”Inga skålar, inga skålar / Gjorde då besvär” (Fr.S. 35:43f., s. 86.)11 
Så är det inte i epistel nr 1. Kroggästerna tiger och väntar på det ord, som 
ska sätta igång skeendet – det lilla ordet ”skål” eller ”gutår”. Det pladder 
som utmärker de senare epistlarna saknas. Här är det Fredman som har 
ordet. Flera forskare har betraktat honom som epistlarnas conferencier.12 
Ibland är han snarare dess ceremonimästare eller kanske till och med nå
got av en marionettförare, som rycker i trådarna och får saker att hända. 

Under väntan på skålen målas scenen upp: Rummet kantas av ölstop 
i skåp, och i handen bär krogpigan Cajsa Stina ”det glänsande tennsto
pet”, som tycks få liv, ty det ”liksom talar til dig: ”Hej kära Själ! fukta din 
aska.” (Fr.Ep. I:4f., s. 15.)

Det är ett märkligt ögonblick när ett dött ting plötsligt lever. Här är 
det inte heller vilket ting som helst, utan det kärl som innesluter ölet. 
Man skulle kunna se detta som en epifani, apoteos eller skapelseberät
telse, men frågan är om det inte till och med rör sig om en transsub
stantiation. Liksom vid den katolska nattvarden förvandlas drycken till 
den levande guden, och liksom flaskan i Alice i underlandet säger den: 
”Drick mig!”13

Stopet ger första signalen, och Fredman presenterar en paradox – 
ingenting kan företagas förrän något företages, och detta ”något” är 
förstås drickandet. Så följer han ölstopets exempel och utropar ”Gutår 
kära Själ!”.14 I detsamma övergår talad prosa till sjungen vers:

Si vår Syster Cajsa Stina;
Si hur hännes flaskor skina.
Kära ta hit stopet, grina;
Grina, svälj och drick, som jag. (Fr.Ep. 1:15ff., s. 15.)

Spelet kan begynna. I epistelns andra prosaparti presenteras de närva
rande, en ny skål följer och någon tycks ta upp takten till sången genom 
att stampa med foten, ty prosapartiet avslutas: ”Gutår! Trampa intet 
på öket; knäpp på fiolerna; slå på trummorna; håll fast i stopet.” I det 



Den ettåriga bryggaredottern Clara Elisabeth Westman firas med en dikt och en stånka 
öl. Akvarell av Charlotta Ulrica Hilleström eller Pehr Hilleström. KB.
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avslutande sångpartiet presenteras öl och brännvin som flyktmöjlighet 
undan människans ”sorgedag”:

Cajsa Stina står och tappar;
Hela hjertat i mig klappar;
Bara ingen stopet nappar;
Då gör jag min svanesång. (Fr.Ep. 1:35ff., s. 16.)



18

Bellman hyllar bryggaren Abraham Westman. Akvarell, av Charlotta Ulrica Hilleström 
eller Pehr Hilleström. KB. 

På krogen är livet gott, Cajsa Stina tappar öl i stopen, och så länge ölet 
flödar kan hjärtat slå. Utan öl, däremot, är livet inte värt att leva.

Den tesen återkommer ofta i Fredmans epistlar. 



Dikter till en bryggarhustru

Bellman tyckte nog om öl, men han tyckte om kvinnor ock
så. I sin levernesbeskrivning från våren 1794 går han raskt 
från sitt första rödvinsrus (då nittonåringen somnar i mam
mas knä) till kvinnorna, ty han ansåg sig ”innerligen hålla 
af fruntimber” och se ”en kärleksgudinna i hvarje loppa och 
en Astrild i hvar utkastad nedandel”.15  I mogen ålder tycks 
hans kurtiser ofta ha varit vittert inriktade och utgjorde ett 
slags socialt accepterad flirt, där hela familjen inbegreps i det 
litterära resultatet. 

Storheterna öl, kvinnor och litteratur förenas i Elisabeth 
Westman, f. Westman (1763–1830), sprungen ur en bryggarfa
milj och gift med sin kusin, storbryggaren och i slutet av seklet 
bryggaråldermannen Abraham Westman Lorentsson (1753–
1802). Bellmans första dikt till henne tycks vara en namnsdag
hyllning från 1788, men umgänget var intensivast på nittiota
let, alltså efter publikationen av Fredmans Epistlar.16 

Dikterna till Elisabeth Westman är små pärlor i tillfälles
genren och rör sig mestadels långt från Fredmans värld. Här 
finns födelsedags- och namnsdagshyllningar, och 1791 hälsas 
hon och en väninna välkomna hem sedan de besökt Svens
ka Akademiens högtidsdag. När Bellman förärar henne en 
skildring av sin egen begravningsprocession finns dock en 
klang av Fredmans cittra – i processionen går ”tvenne Backi 
Män med hvar sitt anckare [öltunnor] på hufvudet”, men 
bland de främsta i processionen märks ”Fru Elisabeth West
man, Fru Bellman, Fru [Anna Margaretha] Skröderheim”. 
(StU XI:213f.) Charlotta Ulrica Hilleström illustrerade dik
ten – och alltsammans var ett skämt, ty sjuttonhundratalet 
täcktes gärna skämta med döden.

Redan i den första dikten till frun i huset står Bellman 
och dunkar på hennes port, och i en dikt till hennes tjugoåt
taårsdag 6 november 1791 beskriver han också hemmiljön. 
Den tidens borgare skilde inte på hem och arbete – lika lite 
som bönderna gjorde – och till familjen Westmans fastighet 
hörde uppenbarligen inte endast boningshus, utan också 
bryggeriets byggnader. En beskrivning finns av familjens se
nare, större fastighet – den inrymde kolkällare (kol användes 
istället för ved så att malten inte skulle smaka rök), mälthus, 
spannmålsmagasin med kölna, där malten torkades. Där 



fanns brunnshus, tunnbindarverkstad, vagnshus och stall, 
men också ölbod och iskällare. Mitt på gården fanns en häst
driven kvarn, som måste ha låtit rätt mycket, och sist men 
inte minst ett brygghus med en inmurad kopparpanna som 
rymde ungefär 3.450 liter. Redan på Bellmans tid fanns ock
så ett brännvinsbränneri på platsen.17

Mitt i bryggerimiljön bodde den tjugoåttaåriga fru Elisa
beth Westman med make och fyra barn – samt förstås rätt 
mycket tjänstefolk. Bland barnen märktes lilla Clara Elisa
beth, f. 1790, som Bellman hyllade sedan hon koppympats. 
Flickan blev omsider en firad skönhet och efter sin död far
mor till Sven Hedin.

Elisabeth Westmans födelsedagsdikt från 1791 inleds med 
en skildring av vintern – november var tydligen kall det 
året. Liksom många av tidens dikter var denna avsedd att 
sjungas. I manuskriptet uppges två melodier, och Bellman 
framförde nog visan själv. Han var ju en gudabenådad scen
konstnär. 

I första strofen lättas kylan genom att en släkting anlän
der med ”En liten mugg”, och i den nästa byts melodin och 
bryggarhustruns närstående kommer ”Up ur källarens hvalf 
/ Med fylda muggar”. 

Bort med hissar och tåg,
Med vindspel, pumpar, säckar och råg;
Bort kring väggar och skrank
Med kärngar, kärror, gröpe och drank.  
(StU XI:84f.)

Vardagen avstannar, kärrorna körs in på gården, kusken 
får ledigt liksom de kvinnor (”kärngar”) som uppenbarligen 
arbetade på bryggeriet. Man skålar, och skålen fortplantas 
från glasen ut i bryggeriets och bränneriets redskap: ”Klang 
i bränhuset, klang, / Med hattar, trattar, pannor och slang.”

Så firade Bellman sin väninnas födelsedag och lät littera
turen ta befäl över vardagens rusdrycksproduktion. Så gjor
de han – som vi snart ska se – också i Fredmans Epistlar och 
Fredmans sånger. 
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Om hur ölet bryggs  
– hos Bellman och i verkligheten

I Bacchi Orden finns en scen där Trundman och Kempendahl – två brö
der i Bacchus – brygger öl. Ölbryggning var en viktig händelse i sjut
tonhundratalets vardag, och det kan vara på sin plats att beskriva hur 
det egentligen gick till. Här får Bellmans gestalter sjunga växelsång 
med Reinerus Broocmans En Fulständig Swensk Hus-Håldsbok (1736), där 
det finns en koncentrerad skildring av ölbryggningen, och med Cajsa 
Wargs mera pedagogiska hjälpreda.18 

Det första praktiska steget är att mälta, d.v.s. göra malt. Detta sker 
genom att kornet blötläggs och sedan placeras i högar på golvet, som då 
och då rörs om så det börjar gro. Då har man fått malt, som sedan ros
tas. Bryggningen inleds med att malten en afton blöts upp och mals.19 

”Om mårgonen ther på helt bittida kokas watten vti bryggkiettelen”. 
Vatten tillsätts efter önskad styrka, varpå det ”vplekes [sjuds upp] och 
väl skummes”, omrörs noga och övertäcks mellan kokomgångarna, så 
det inte svalnar. Under tiden kokar man humlen i 56 timmar och ser 
till att späda vartefter vattnet kokar in. 

Hos Bellman beskrivs skeendet på följande sätt:

Lägg humlan uti blöt
Och flitigt detta ror i mäskekaret stöt! 
Den helga tallkvastved tänd an och blås inunder,
Tag pusten uti hand och pusta eld och dunder!
Halfärmarna skiut opp, heij skvalpa ös och siung! 
Lätt eij din hiärna bli af ångan yr och tung! 
Stärck dina kraffter sielf, knyt dina starcka händer! (StU IV:108.)
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Här finns en åskådlighet, som inte fackböckerna äger, och händelserna 
går i en rasande fart. Hos Bellman är inte heller det faktiska förfaran
det det väsentliga – han skriver inte en instruktionsbok, han författar 
en dikt. Här rör det sig snarast om en helig akt, om ett närmande till 
dryckesguden och en av hans främsta safter, ölet. 

Fackboksförfattaren Broocman fortsätter med humlen, som när den 
”är fullkokt, silas vp i en humblekorg, och lekas sedan ibland then klara 
wörten i bryggkiettlen”. Efter en timmes kokning silas humlen genom 
korgen ned i karet. Allt omrörs tills det svalnar, jästen läggs till och 
omrörningen fortsätter tills jästen lösts upp, ”sedan skummes giästen 
af, och tunnes i sina kiärel”.20 ”Tunna” betyder alltså ”hälla på tunnor”, 
inte ”göra svagare”. 

Låt oss återvända till ölbryggandet i Bacchi Orden. ”Jag går till tun
norna”, säger Trundman (StU IV:109). Sedan brister Kempendahl ut i 
en aria, där han ger en lyrisk skildring av bryggningsprocessen:

Hvad liuflig yrsel i min hjerna! 
Hvad söta ångor för min luckt! 
Hvad dyrbart sot på denna stierna! 
Hvad kostlig vinst af jordens fruckt! 
 Vattnet porlar, kornet gäser:
Det dansar, spritter, sväller, gror.
 Oelus väser,
 Pumpen han gäser,
 Sprutar floden, klar och stor. 
 Skopan hon fräser,
 Pumpen han gäser – 
 Vivat Ordens mäskeror! (StU IV:109f.)

Ölångorna är berusande. Kempendahl åkallar dryckesguden och ber om 
hjälp i sin uppgift: ”Och Bacchus, hielp mig här förädla kornets knopp!” 
Den omnämnde ”Oelus” kanske är en av hans medgudar, en ölgud.

Öltillverkning. Frontespis till Hochnutzbar und bewährte Edle Bierbrau-Kunst (1710). UUB.
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Under arbetet blir Kempendahl mer och mer uppfylld av ölet:

Ju mera jag min gom vill läska sött och glatt
Ju mera tänds mitt blod, ju mer blir jag besatt
Hvad svarta bilder jemt mit glas till munnen följa! 
I söta droppars spel sitt raseri de dölja. (StU IV:111.)

Kanske är dessa syner en återklang av Bacchi närvaro – kanske är ölet 
självt en så mäktig gudom att det ger visioner. Entydigt är det i varje 
fall inte.

Öltunnor. Vinjett i J.J. Becher, Der kluge Hausz-Vater (u.å.). UUB.

Öl och vatten

Ölets karaktär var beroende av vattnet, och den tyska hand
boken Der vollkommene Bierbrauer påpekar att varje plats har 
sitt öl. Egentligen fanns det fyra förutsättningar för gott öl: 
Bra malt, bra humle, bra vatten (dock inte i övermått) och 
(säger den tyska boken) ”en god himmel eller bra luft”.21 Un
gefär samma sak hävdar J.J. Becher i Der Kluge Haus-Vater, 
där också vikten av rena redskap och fat betonas. Vissa öl
böcker dröjer vid tre av de fyra antika elementen – eld, luft 
och vatten, men däremot inte jord.22 Den engelske hälsoivra
ren Thomas Tryons A New Art of Brewing Beer, Ale and other 
Sorts of Liquors – med andraupplagan från 1691 samlingens 
äldsta engelska volym – är starkt inriktad på temperaments
läran, på ölets verkan på kroppen och vad man idag kanske 
skulle kalla en holistisk syn på öldrickandet.23 
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Forskningsöversikt

Mycket har skrivits om Bellman, och en hel del har skrivits om 
öl, men om Bellman och ölet har nästan inget sagts. Thunæus 
ger en kort översikt av ölet i tidens diktning, däribland hos 
Bellman, men utan att diskutera dess funktion. Bellmans in
ställning till mat och dryck skildras dels i Olle Holmbergs sti
listiskt mästerliga, men högst essäistiska ”Bellman och ma
ten” (1961), dels polemiskt i Anders Ringbloms ”Om Bellman, 
maten och sinnenas retning – några anteckningar” (1998). 
Andra aspekter på drickandet har vidrörts av skilda fors
kare. Bo Nordstrand studerar dryckesvisan i avhandlingen 
Bellman och Bacchus: genrestudier i Bellmans tidiga dryckeska-
pitel och ordenskapitel samt i Fredmans epistlar (1973), och Carl 
Fehrman behandlar en annan aspekt av ämnet i ”Krogen och 
dryckesvisan i Bellmans Stockholm”, publicerad i Vin och 
flickor och Fredmans stråke. Bellman och visans vägar (1977). 
Nils Afzelius diskuterar några av krogarna i ”Sjömanskrogen 
Lokatten”, Staden och tiden. Studier i Bellmans dikt (1969), och 
HansGöran Ekman ägnar ett kortare stycke åt stopen i sin 
Fluidum svalla! Om dynamiken i Bellmans värld (Hedemora, 
2008) – en bok som trots namnet mest handlar om vatten. 
Överläkare Lars Sjöstrand har i två artiklar behandlat miss
bruk i framförallt epistlarna.24 Till detta kommer förstås de 
sedvanliga översiktsverken om Bellman, som Paul Britten 
Austin, Carl Michael Bellman. Hans liv, hans miljö, hans verk 
(1967, 1970, 1979), Lars Huldén, Carl Michael Bellman (Stock
holm, 1994), Lars Lönnroths Ljuva karneval! Om Carl Michael 
Bellmans diktning (Stockholm, 2005) och Leif Landens Bell-
man – en biografi (Stockholm, 2008).
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Om hur Bellman skildrar ölet 

Som en grund för studien har Fredmans epistlar och Fredmans sånger lästs 
igenom på jakt efter dryckesrelaterade nyckelord – dels drycker (orden 
”öl”, ”brännvin” och ”vin”), dels kärl (orden ”glas”, ”stop”, ”pokal”, 
”krus” samt ”flaska”/”butelj”). 25 Olika förvaringskärl och rymdmått för 
vätskor har också noterats. 

Bland öl förekommer enkelt och dubbelt öl, svagdricka och olika 
slags färsköl (också under namnen ”buska” och ”vört”), mjöd, gam
malt öl samt Dantziger Doppeltbier. Dessutom har andra drycker allt
ifrån mjölk och vatten till huile de Venus – likör med smak av bl.a. spis
kummin och morotsfrö – och ”Stora Mogols Aftonfinkel” noterats, 
liksom andra kärl (framför allt bägare, kannor och ankare).26 Som 
komplement har Bacchi Orden, som består av ursprungligen munt
ligt framförda ordensdikter, och Bacchi Tempel, som finns både i en 
handskriftsversion och en tryckt version från 1783, letats igenom på 
jakt efter öl och ölrelaterade ämnen. Där är förekomsten inte lika rik
lig som i epistlarna och sångerna, även om ytterligare några ölsorter 
kan läggas till listan – bland annat hopade i en och samma mening:  

Mått

Bland rymdmåtten märks tunna (125,6 l), ankare 
(som rymde 15 kannor eller ungefär 39,25 l), halv
ankare och kanna. En kanna (21,6 dl) bestod av två 
stop (1 stop=10,8 dl), och hos Bellman dricks ibland 
också halvstop (5,4 dl) och kvarter (2,7 dl).27
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”Af porssöhl, bränvin, miöd, Finsk lura, Portugis.” (StU IV:87.) Pors 
användes som ersättning för humle, och finsk lura var en ölsläkting. 
Portugis var dock inget öl, utan portvin. Också ett antal tillfällesdik
ter har tagits med i studien.28 

Ölet kan dock inte betraktas fristående. Redan i Fredmans första 
epistel förekommer öl och brännvin parallellt, liksom öl och shots i da
gens barer, och man tömmer såväl stop som glas. Medan stop enbart an
vändes för öl kunde glas av skilda storlekar nyttjas till öl, vin och bränn
vin. Samma sak gäller flaskor och buteljer. Bellman beskriver gärna ölet 
som tappat från tunna, men flasköl hade introducerats i Sverige redan 
på sextonhundratalet.29 I Fredmans epistel nr 1 förekommer inte vin, 
men redan i epistel nr 2 – den som inleds ”Nå skrufva Fiolen” – dricks 
såväl vin som öl och brännvin. ”Du svettas, stor sak / I Bränvin skall 
du bada” uppmanar Fredman violinvirtuosen fader Berg, och i diktens 
sista strof dyker två av samlingens andra huvudteman upp:

Jag älskar de sköna,
Men Vinet ännu mer;
Jag på båda ser, 
Och åt båda ler
Men skiljer ändå båda.
En Nymph i det gröna,
Och Vin i gröna glas:
Lika godt Calas,
Båda om mig dras.
(Fr.Ep. 2:35–43, s. 18.)

I epistelns avslutning återgår Bellman till bibelparodins språk och för
medlar samtidigt diktjagets credo: ”Supa, dricka, / Och ha sin flicka, / 
Är hvad Sancte Fredman lär”. 

Brännvin är epistlarnas vanligaste dryck (nämnt på 59 ställen), tätt 
följt av vinet (52). Öl omnämns bara drygt hälften så många gånger 
(33).30 Flickan och flaskan är epistlarnas genomgående tema, och i de 
åtta epistlarna där ingen alkohol nämns är oftast kvinnans behag fram
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trädande.31 Epistel nr 52 (”Till Movitz när hans Fästmö dog. Elegie”) 
avslutas dock med en uppmaning att glömma kärleken och sorgen:

Fly Bror, fly Fröjas skara,
Och din frihet ömt försvara;
Förr du snärdes i en snara,
Nu får du på krogen vara,
Nu är du fri min Son. (Fr.Ep. 52:46ff., s. 172.)

Flykten går från de trolösa fruntimren till rusdryckens trygga rike, och det 
fasta förhållandets fängelselika tillvaro kontrasteras mot det fria livet med 
bröderna på krogen. Merparten av Fröjas prästinnor deltar dock gärna i 
Bacchi kult, och något spottande i glasen förekommer varken bland kvin
nor eller män. Ljuvhet är inte heller något framträdande drag hos Bellmans 
kvinnor – sällan blir de så näpna som Ulla är i epistel nr 69, ”Om Mollberg 
Dansmästare”. Korpral Mollberg kommenderar henne där att föra sig rätt, 
men övertalningsmetoderna håller sig långt från militära kommandon 
och består istället av smeksamma ord som ”mitt såcker”, ”Ma Chere” och 
”Ängel lilla”. Till sist ingår den honetta dansen förening med drickandet: 
”Sjung min ängel när jag dricker, / Dansa när jag spelar.” (Fr.Ep. 69:81f.) 
Här är det antagligen öl som förtärs, ty tidigare har krögaren kommit med 
”kannan”,32 ett kärl som enbart tycks ha använts till öl. Episteln avslutas: 

Opp med bröstet, in med rona,
Som en Brud med krona! 
Lät nu foten golfvet bona;
Dansa, sjung och drick. (Fr.Ep. 69:93ff., s. 226.)

Fredmans sånger har annan karaktär än epistlarna. De är inte lika 
konstnärligt enhetliga, utan utgör en samling visor av skilda slag – 
sånger från Bacchi orden, Bibelparodier, sällskapsvisor och en del 
sånger som tycks ha blivit utrangerade ur epistlarna. Här domine
rar vinet stort bland dryckerna. I de sextiofem sångerna finns fyrtio  
omnämnanden av vin, men endast arton av brännvin och sjutton av öl.  



Första sidan i Michael Puff von Schricks Von den gebrannten Wasser (1483),  
samlingens enda inkunabel. UUB.



Puffs inkunabel

Svenska Bryggareföreningens donation innehåller många 
rara skrifter. Allra rarast är Michael Puff von Schricks Von 
den gebrannten Wasser från 1483. Boken är alltså en inku
nabel – en bok tryckt före 1501 – och till stor del författad 
av en österrikisk läkare och akademiker från universitetet 
i Wien. Puff (c. 1400 –1473) kom från byn Schrick och var 
verksam vid universitetet i Wien, där han såväl höll föreläs
ningar inom ämnena grammatik och dialektik som utförde 
anatomiska demonstrationer på mänskliga lik. Ryktet gick 
för övrigt att han förgiftat en österrikisk tronpretendent för 
att vinna fördelar för sin egen beskyddare, men bevisen var 
inte tillräckliga för rättegång.33 

Det är säkrare att hålla sig till inkunabeln. Den trycktes 
när bokkonsten var ung – så ung att den knappt rest sig på 
fötter – och mindre än trettio år efter Gutenbergs bibel. Von 
den gebrannten Wasser tycks ha uppnått stor popularitet efter 
Puffs död – mellan 1477 och 1500 tycks den ha kommit i 24 
olika upplagor.34 Boken finns också i ett antal handskrifter.35 
Trycket är egentligen en blandning av flera verk, främst 
Puffs manuskript, men också anonyma traktater om vatten 
och konjak. Från andra upplagan står dock Puff angiven som 
författare.36

Vår volym är tryckt i Augsburg och försedd med en hand
kolorerad anfang i rött och grönt.37 Sedan har konstnären 
fortsatt koloreringen – många versaler har fått en röd mar
kering, kapitelrubrikerna har strukits under och den båge 
som markerar nytt stycke har försetts med ett rött streck. 
Det ger ett livligt intryck åt sidorna, och känslan blir mera 
lik en handskrift än ett tryck. En tidig läsare har också gjort 
markeringar och ritat en liten hand som pekar på ”Von dem 
gelben Veiel Wasser” – alltså brännvin, som av allt att döma 
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kryddats med den gula blomma som heter gyllenlack eller 
lackviol och som förekom i medicinska sammanhang. Voly
men har i modern tid kompletterats med ytterligare blad, 
uppenbarligen fotokopierade från ett annat exemplar av 
samma upplaga. Enligt en inklistrad lapp (sannolikt från en 
engelsk antikvariatskatalog) saknar boken dessa blad, lik
som titelsidan. Titelsidor är dock ganska ovanliga i inkuna
bler. Istället finns samma slags information i bokens första 
rader. Här meddelar de att den ger nyttig kunskap om många 
slags bränt vatten och är skriven av ”Meister Michel Schrick 
Doctor”.38

Boken har en renodlat medicinsk syn på brännvin – det 
ska vara nyttigt, inte gott – och dess berusande egenskaper 
behandlas inte. Inte heller nämns öl i sammanhanget. För 
varje ny sorts brännvin beskrivs dess medicinska nytta – här 
har vi en läkares syn på rusdrycken. Gyllenlacksbrännvinet, 
som den tidiga läsaren markerade, är exempelvis bra för le
vern. Den medicinska filosofi som ligger bakom är tempera
mentsläran, där de fyra temperamenten blod, slem, galla och 
svart galla ska vara så jämnt fördelade som möjligt. Bränn
vin på törnros är exempelvis varmt till karaktär och därför 
till nytta för de kalla temperamenten, d.v.s slem och svart 
galla, men också bra om man förkylt magen. Även mera 
udda växter, som persilja och kantareller, förekommer bland 
kryddorna, men kantarellbrännvin rekommenderas endast 
till utvärtes bruk. Boken avslutas (på de kompletterande sid
orna) med ”gebrannten wein”, d.v.s. weinbrand. Också detta 
har sina specifika användningsområden – om man exempel
vis gav en matsked åt en döende började han tala innan han 
dog. Vore detta hos Bellman skulle det kanske bli en mono
log lik Fredmans utanför krogen KrypIn en sommarnatt år 
1768: ”Gif mig en sup, min själ / Törstar snart ihjäl.” 
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Orsaken är antagligen den myckenhet sällskaps och skålvisor som in
går. Drycken i tidens högreståndsmiljöer var i allmänhet vin, inte öl, 
åtminstone när sällskapet var blandat och honnett.

Fredmans epistlar kan ses som Bellmans främsta, bäst sammanhållna 
och mest livaktiga verk. Det finns alltså alla skäl att inleda studien med 
epistlarna. Medan brännvinet är ganska jämnt fördelat över samlingen 
förekommer öl och vin i kluster.39 Man skulle således kunna tala om öl 
respektive vinepistlar, liksom i Fredmans sånger om öl och vinsånger. 
Generöst räknat finns det tio ölepistlar, där detta fluidum nämns flera 
gånger, och fyra ölsånger. 

Fredmans första ölepistel är nr 1, som vi redan berört ovan. Nästa  
– nr 9 – beskriver en tidlös scen: musikern som spelar och har en öl 
tillreds bredvid sig: ”Ölkannan står på stolen; / Nu knäpper han litet 
grand”. (Fr.Ep. 9:7, s. 31.) Fader Berg hör till epistlarnas främsta mu
siker – enligt Bellmans egen karakteristik av huvudpersonerna är han 
”Tapetmålare, och StadsVirtuos på flere Instrumenter” (Fr.Ep., s. 12). 
Någon skönhet är han inte – ”Ögat är borta, Näsan är klufven” – men 
han spelar som en Apollon. Episteln är en menuett, och det är också 
denna eleganta hovdans som gästerna på Thermopolium Boreale nu trå
der: ”Käraste Bröder dansa på tå, / Handskar i hand och hattarna på.” 

En tidig läsare har markerat ett viktigt avsnitt i Puffs bok. UUB.
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Jergen Puckel, som med sin tyskpräglade svenska är den viktigaste re
presentanten för stadens invandrare, förfriskar sig med brännvin, men 
dansar också han:

Pipan han stoppar, hoppar emot.
Käraste Systrar altid honnett,
Bröderna dansa jämt Menuett,
Hela natten fulla.
Rak i lifvet Ulla,
Ge nu hand, håll takten rätt. (Fr.Ep. 9:27ff., s. 32.)

Dansen blir livligare, violinisten blir törstigare, och så lyfter fader Berg 
sin kanna och dricker – bara för att inse att han serverats svagdricka 
istället för det betydligt smak och alkoholrikare dubbla ölet: ”Drick 
Fader Berg och spotta; / Tvi Svagdricka gör mig sjuk.” (Fr.Ep. 9:40f., s. 
32)40 Kvällen eskalerar – fader Berg kräks, erbjuds harts till fiolen och 
Hoglands vin med pimpinella som dryck, dulcianen (en mindre fagott) 
brummar och som så ofta slutar aftonen med en hetsig blandning av 
livets glädjeämnen:

Det dansas i rokokons samhälle. Här en anonym pennteckning. UUB.
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Käraste Bröder här är behag,
Här är Musik och Flickor hvar dag,
Här är Bacchus buden,
Här är Kärleks Guden,
Här är all ting, här är jag. (Fr. Ep. 9:60ff, s. 33.)

Diktjaget Fredman befinner sig som alltid i nöjesstormens centrum.
Epistel nr 18 behandlar istället supande av ett slag, som skulle kunna 

etiketteras som typiskt manligt. Redan titeln antyder detta: ”Til Gub
barna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron”. Här dansas ing
en menuett, utan istället handlar det om att supa, röka, hicka och prata 
fruntimmer. Öl är drycken för dagen och de huvudagerande är Jergen 
Puckel och Benjamin Schwalbe, båda gestalter vars tyska brytning var 
avsedd att verka komisk. Till sist överflödar ölet så till den grad att det 
rinner ut på golvet, gräl utbryter om den europeiska politiken (Bellman 
tycks särskilt ha intresserat sig för det skeende som 1762 ledde till Polens 
delning) och det blir slagsmål.41 Liksom i en Shakespearepjäs återställs 
dock harmonin. ”Skålarna börja nu åter”, och: 

Lät glasen klinga, klinga gubbar!
Gut glas ehl båd redt och chreent [rött och grönt].42 
Skälm den som laget nu rubbar. (Fr.Ep. 18:42ff, s. 58f.) 

Sprit och kärlek hör nära ihop, men drycken kan också trösta ett brustet 
hjärta. I epistel nr 35 har Fredman själv blivit övergiven av sin älska
de. Movitz är förstående men tyst, ölet flödar och Fredman gråter över 
förlusten av ”det lid’liga skarnet”. ”Fader Movitz, slå i, slå i!” utropar 
han och fortsätter några strofer senare: ”Slå i åt mig; kanske smärtan 
förgår.” (Fr.Ep. 35:37, s. 109.) Här handlar det om öldrickning, där brö
derna ”tumla med stopet i hand”, grälar och slåss. Fredman och Movitz 
är lugnet i stormens kärna. Liksom i epistel nr 24 är det tydligt att su
pandet inte är någon engångsföreteelse:
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Öl och gin – himmel och helvete

Öl och brännvin hör till huvudpersonerna i Bellmans skrif
ter. Skulle man föra över scenerna till engelsk miljö bleve 
det istället öl och gin – men medan det svenska brännvinet 
var en inhemsk favorit med ganska lång historia och fortsatt 
kontinuitet var ginet istället något av en innedrog. Det dök 
upp på 1720-talet, fick en snabb blomstring och förlorade sin 
popularitet på 1750talet efter upprepade lagstiftningar.43 

De engelska böckerna i donationen nämner inget om gin 
– kanske eftersom böckerna är osedvanligt bryggeritekniskt 
inriktade, kanske eftersom de antingen tillkommit före gi
nets uppgång eller efter dess fall.

Ginet var de fattigas dryck, särskilt spridd i storstäderna 
och allra mest i London. I stadsdelen Holborn var vart fem
te hus en ginkrog. I Bellmans Stockholm brukar man räk
na med 700 krogar på 70.000 invånare, vilket redan det är 
förfärande.44 Bland Londons fattiga drack alla gin – och det 
stora problemet var att de drack denna starksprit på samma 
sätt som man tidigare druckit öl. Ett stop öl ersattes alltså 
av ett stop gin, vilket gav aningen annorlunda effekt.45 I hö
gre grad än brännvinet överbryggade ginet könsgränserna 
– kvinnor drack lika mycket som män, och många ginför
säljare var kvinnor. Det var som med den nymodiga roman
genren – männen hade ännu inte hunnit monopolisera ginet. 

För Englands borgerskap och överklass kom ginet att re
presentera det vämjeliga hos storstädernas fattiga – allt de 
fruktade, kände medlidande med, ville slippa se. Man talade 
om ginet som Madame Geneva, en personifikation av dryck
enskap, utländsk förförelse, osedlighet och förfall. Till detta 
kom misstänksamheten mot att folk alltmera samlades på 
krogar. Där de lägre stånden möttes fanns risk för social oro 
– de kunde tänkas tala om annat än sprit, exempelvis poli
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tik, och då kunde det finnas skäl till bekymmer. Rädslan för 
upplopp fanns i samhället långt före franska revolutionen. 
Också alkoholism var ett hot mot det framväxande brittiska 
imperiet. Varifrån skulle man ta soldater och sjömän om alla 
regerades av spriten?46

Det lagstiftades flera gånger mot ginet, men det tog lång 
tid innan någon brydde sig om det. Därför tog man också till 
andra grepp. Den unge Henry Fielding – sedermera en av 
tidens främsta engelska författare – skrev upprepade arga 
artiklar mot drycken, och 1751 publicerade hans gode vän 
William Hogarth två tryck som inlägg i debatten. ”Beer 
Street” och ”Gin Lane” har blivit klassiker. Trycken produ
cerades på billigast möjliga sätt och trycktes på enkelt pap
per, så de kunde säljas till ringa kostnad och spridas långt 
ner i samhällslagren. Här överdriver Hogarth verklighetens 
folkliv. På Beer Street levs det gamla, engelska livet. Folk är 
välmående och lyckliga, och en kärvänlig erotisk scen anty
der fruktbarhet. På Gin Lane råder istället misär, svält och 
vanvård – där tappar en alikefull kvinna sitt alkoholskadade 
barn utan att ens märka det. Beer Streets invånare formli
gen blänker av hälsa, medan folket på Gin Lane är magra 
och undernärda. Kanske bidrog också näringsaspekten till 
debatten. I ett samhälle där öl stod för en viktig del av nä
ringsintaget måste övergången till starksprit ha inneburit en 
avsevärd försämring av folkhälsan.47

Så varför dricker Jeppe? Sjuttonhundratalets engelska 
jeppar drack gin eftersom det var nytt, billigt och lättåtkom
ligt. Ginet gjorde dem inte fattiga. Tvärtom drack de för att 
de var fattiga. Med tiden hittade de andra njutningar, som 
var mer moderna. Gin blev en sorts sprit bland andra. Det 
näringsrika ölet, däremot, levde kvar som en del i baskosten.



Ölets välsignelse. William Hogarths Beer Street. UUB.



Ginets förbannelse. William Hogarths Gin Lane. UUB.
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Kommer ölet från Tyskland? 

I donationens ölskrifter anas ibland den felaktiga uppfatt
ningen att bryggerikonsten importerats från Tyskland. 
Rothof menar i Hushålls-Magasin 1762 att öl ”ganska mycket 
kommit ur modet sedan det blifwit inlänskt och man lärt at 
i landet tillwärka det”. Det lättillgängliga är nämligen inte 
särskilt intressant, konstaterar han: ”Te och Caffe, ja kan 
ock hända sielfwa winet skulle på samma sätt förlora ganska 
mycket om icke det mästa af sit wärde, om de woro aldeles 
inhemske och wäxte i wårt land.”48 

Olof Bromelius (1639–1707) var en månglärd läkare och 
botaniker, ”herborist” i Stockholm och sedermera stadsfy
sikus i Göteborg, som också författade en bok om humle, 
Lupulogia. Andraupplagan från 1740 finns i donationen. På 
titelbladet tituleras Bromelius ”philobotanicus” – botani
kens älskare. Liksom många andra sjunger han ölets lov, 
men det är tidstypiskt att barockförfattaren söker stöd för 
sin tes inte hos vetenskapen, utan i dikten, och citerar ett 
poem av ”Doctor Sparrman”. Diktens nationalistiska syn på 
ölet passade dock utmärkt in i frihetstidens merkantilism, 
där man försökte begränsa importen till riket och uppmunt
ra den egna produktionen:

Man här uti wårt Land så klart och godt Öhl hitter,
At man ei skildnad ser på thet och Mumman bitter,
Förr Rostock, Lybeck, Zerbst, sitt Öhl oss sände hit,
Och giorde sig ther af en tämlig stor profit.
Men sedan wi then Konst så god, som the, månd’ finna
At Bryggia, på sitt Öhl the stort ei här må winna.
Ty skiöt, o Swenske Man, the saker tu här har,
Så wäl som the, och lät Profiten bli här qwar.49

Man kunna skulle leka med tanken att det är denna uppfatt
ning som gjort de tyskspråkiga Jergen Puckel och Benjamin 
Schwalbe till två av epistlarnas mest engagerade öldrickare.
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Knapt har jag lefvat i femtio år,
Dock kan jag tryggt för Er alla bedyra,
At sådant Finkel som jag söp i går
Är kostligt mot kärlekens sår. (Fr. Ep. 35:41ff., s. 109.)

Inte heller den här gången räcker det med öl. Också brännvin kommer 
på bordet, men hjälper inte stort mot kärlekskvalen: 

Aj! när jag tänker uppå hännes hy
Och ögonens brinnande lekar,
Hjertat af ängslan så tungt som et bly
Vill från buteljerna fly […]. (Fr. Ep. 35:49ff., s. 110.)

Minnet av den trolösa blir bara starkare, hennes fördelar och nackdelar 
framstår i tydlig dager, och episteln slutar i uppgivenhet: ”Slå kypare 
i. – Det är nog.” Efter kärlekens förlust återstår bara rusets glömska.

Fredman tar sig således gärna ett stop – men hur är det med epistlar
nas andra huvudperson, Ulla Winblad? Någon måttlighet i dryck och 
kärlek präglar inte denna dam, men just öl dricker hon sällan. Epistel 
nr 43 är tillägnad henne och ”skrifven vid et ömt tilfälle”. Där får Ulla 
betala priset för sin tjänst hos kärleksguden och ligger i barnsäng. 

Värm mer Öl och Bröd,
Län Madam Wingmarks kanna,
Lägg Kummin i, Susanna,
Värm vår stora Kopparpanna
 Illene röd. (Fr.Ep. 43:1ff., s. 141.)

Det Susanna lagar är dock inte – som man kanske skulle kunna tro – 
varmt öl med uppvärmt bröd bredvid, ty ”öl och bröd” var en maträtt. 
Bellman är inte bara ölets och kärlekens skildrare, utan också matens. 
I hans värld är det ingen som svälter, även om törsten alltid är framträ
dande. Just öl och bröd ansågs skonsamt för magen, vilket kanske gjorde 
det lämpligt för en barnsängskvinna. Det var uppenbarligen en van
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Sköna damer, ymnighetshorn och ett välmående jordbrukslandskap.  
Frontespis till Jacob Serenius Engelska Åker-Mannen (1727). UUB.
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lig rätt i norra Europa. Enligt den utförliga Der vollkommene Bierbrauer 
kallades rätten på tyska för ”grammatica”, möjligen eftersom den var så 
mild att också lärda mäns ömtåliga magar klarade den.50 

Också öldrycker finns med bland de godsaker, som Ulla ska bjudas 
för att kunna genomlida sina smärtor:

Renskt Vin, Mjölk och Mjöd,
Mer Ölostvassla, kära!
Mer Socker, Ingefära,
Alt hvad skönt hon vil begära.
 Lätta dess nöd […]. (Fr.Ep.43:16ff., s. 141.)

Mjöd är ingen vanlig dryck hos Bellman, men förekom jämte öl i den 
tidens kokböcker.

Kanske var denna lite sötare dryck mera fruntimmersaktig och läm
pad för den kämpande Ulla Winblad, kanske ansågs den helt enkelt 
smärtlindrande. Bellman låter henne också få ”Ölostvassla”. Gräns
dragningen mellan ölost, ölostvassla och ölsupa är svävande, men det 
handlar alltid om drycker. Enligt Cajsa Wargs recept på ölsupa koka
de man upp mjölk och svagdricka – eller svagöl – var för sig, krydda
de drickan med socker eller sirap samt pomeransskal, redde mjölken 

Öl och bröd

Cajsa Wargs kokbok från 1755 ger recept på öl och bröd: 
”Swagdrika kokas up och skummas, sedan lägges deruti si
rap eller såcker efter egen smak, och så mycket rifwit limpe 
bröd at det blifwer samblat, när det dermed något har kokat, 
skiär limpa i små tärningar och stek dem gulbruna i smör; 
lägg dem i anrättningsfatet och slå det kokade drickat der
på, så är det färdigt.” Den som ville kunde också låta kor
inter koka med, och hade man gamla ostskalkar kunde de 
tärnas och läggas i serveringsfatet, innan drycken slogs på.51



En knäppnäva humle i mjödet

Vid några tillfällen dyker mjöd upp i Bellmans skrifter.  
I Bacchi Orden tröstar sig den åldrade Trundman med egen
händigt bryggt mjöd. Han förklarar dess förtjänster för 
dryckesbrodern Janke Jensen:

Drick! Smaka detta mjöd, som jag af blommor gör – 
Qvickt öpna nu ditt svalg!
 
                  JENSEN 
                            Det kallar jag liqueur! (StU IV:203.)

Också i donationens böcker diskuteras mjödet. Der vollkomme-
ne Bierbrauer har en hel sektion om mjöd, och det behandlas 
också i flera av de svenska skrifterna. Bengt Bergius diskute
rar det i sitt ”Tal om läckerheter” från 1780: ”Mjöd är en så 
urgammal dryck, äfven i vår Nord, at man icke kan utstaka 
des ålder med visshet. Redan i ODENS tid var Mjöd ansedt 
för de tappre krigshjeltarnas välplägning i Valhall, och skul
le där dageligen rinna utur Geten Heidruns spenar.”52 Den 
noggranna beskrivningen är Bergius forte, och han skildrar 
sedan mjödliknande drycker från jordens skilda hörn. 

Cajsa Warg är den praktiska gärningens kvinna och in
struerar läsaren (som kanske oftast är en läsarinna) i mjöd
bryggningens konst. ”Til en kanna god honing tages 8 kan
nor källewatten” börjar hon. Vatten och honung kokas upp, 
och när vätskan skummats ”lägges en liten knäppnäfwa god 
humla uti”. Sådana ovana ord som ”knäppnäfwa” använder 
hon gärna, och det bidrar till framställningens charm. Just 
detta betyder ”knuten hand”. ”Ta en näve humle” skulle  
kanske dagens gourmetbloggare skriva. Senare tillsätts jäst 
och ”et stop oxeläggor” – oxlägg betyder gullviva, och Årsta
frun, Märta Helena Reenstierna, gjorde vin på sådana. Nu 
fick mjödet stå två dygn innan den silades, slogs på ett halv
ankare och tillsattes med ”skalet af 4 citroner, samt 2 lod sön
derbruten canel” i en liten påse. Efter fjorton dagar kunde 
man tappa mjödet på buteljer.53 



Det låter mera som en elegant sjuttonhundratalsdryck än 
som den dryck som mjölkades från Heidrun. Kanske använ
de Trundman i Bacchi Orden ett liknande recept – han hade 
ju blommor i.

Ulla Winblad fick mjöd när hon låg i barnsäng. Får man 
tro sextonhundratalsskriften J. Coleri Oeconomia, Thet är / 
Huushåldsz Underwijsning hjälpte det mot det mesta, fram
för allt mot ”kalla Siukdomar” – fortfarande använde man 
sig alltså av humoralpatologin – och särkilt sådana som satt i 
bröst, hjärta och leder. Man tycks också ha ansett mjödet ha 
vattendrivande verkan och vara bra för magens olika delar: 

MJöd Berömmes mycket aff gambla förfarna 
Läkiare [...] ränsar Blåsan och öpnar Pissens Gång 
/ Förhindrar Stenens Wärk / åthskil och uthdrifwer 
all groff Wätska / ränsar Inelfwerna och Tarmarna 
ifrån all öfwerflödigheet / blöter Buken / släck
er Torsten / och skal förtäras til alla Hiertans / 
Senornas och Ländernas kalla Siukdomar uthi then 
staden man är wan at dricka Wijn / ty Miödhen 
är swåra godh och nyttig till Poplesia / Krampe / 
Wärck / fallande Soot / Huffwudh Beswimmelse 
och andre sådana / uthan så wore at annor Bråck 
och Siukdom wore / som sådant besynnerligen för
hindrade / ty Miödens Kraffter äro underlige. 54

Underbara är således mjödets egenskaper – ty så ska ordet 
”underlig” uttolkas. Kramp och värk måste ju också sägas 
höra till förlossningens plågor, och kanske såg Fredman mjö
det som smärtlindrare för den plågade Ulla. 

Också Oeconomia föreskriver ett väl kryddat mjöd, med 
bland annat peppar, ingefära, kanel, nejlikor och paradiskorn 
(en ingefärssläkting, som ofta användes i medicinska sam
manhang och som idag ofta förekommer som ginkrydda). 55 

För Trundman hade dock mjödet ytterligare använd
ningsområden. I Bacchi Orden anförtror han Jensen hur 
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och slog ihop dem. Ville man vara lite extra elegant kunde man strö 
över socker och kanel, och det verkar inte otroligt att textens socker 
och inge fära skulle krydda ölosten.56 Denna smakförbättring kunde nog 
behövas, ty drycken smakar rätt vidrigt. ”Ölost gör inte många glada”, 
lyder ett gammalt talesätt, och namnet förvrängdes gärna till ”olust”.57 

Ölost, ölostvassla och ölsupa tycks dessutom ofta ha använts i medi
cinska sammanhang. Enligt SAOB:s excerpter skriver Linné att ölost 
”är den bästa spis i hetsiga febrar”, och ölostvassla användes gärna för 
att dölja smaken av mediciner.58

Episteln slutar med en skildring av förlossningen, som samtidigt blir till 
en skildring både av orgasmen – den lilla döden – och den verkliga döden:

 Skönhet, hvad tvång! 
Tusend dödar kring dig stimma;
Ända i din kärleks timma,
Måste du en död förnimma;
Masken dold i blomman bådar blommans död.  
(Fr.Ep. 43:26ff., s. 142.)

Inte heller här blir sluttonen munter, och de sedvanliga uppmaningarna 
till dryckenskap och kärlek uteblir. Fredman tittar här djupare i gravens 
mörker än i glaset.

hans egenhändigt bryggda mjöd hjälper mot ångest och de
pression, men då är vi tillbaka i alkoholens vanliga syfte hos 
Bellman – att verka för berusning och glömska: 

När ögat teknar ångst och nöd
 Vid hjertats tunga slag,
Då dricker jag af detta mjöd
 En bägare natt och dag.
Men när en vän jag mister,
Gråter och dricker jag bister.
 Klang! klinga! courage som jag! (StU IV:204.)
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Ett exempel på barockens vackra och informationsrika titelsidor. UUB.

Epistel 53 är mera öltät. Den bär titeln ”Angående Slagsmålet ned
anför DantoBommen hos T. en höstnatt”. Slagsmålet bryter ut först 
i epistelns slut, men förfallet antyds redan i de första raderna, som 
torde vara bland det mest svartsynta som Bellman har skrivit om rus
drycker: 

Vid et stop Öl och några Supar
Fladdrar Snille mörkt och plumpt; 
Det från sin högd sig så fördjupar,
At dess prål blir kallt och dumt. (Fr.Ep. 53:1ff., s. 173.)
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Ibland blir det slagsmål hos Bellman. Här Chiewitz illustration (1827) till Fredmans 
epistel nr 64. UUB.

Man blir, kort sagt, korkad av sprit. Fredman är här – som Ekman på
pekat – ”den nyktre betraktaren”.59 Han riktar sedan våra blickar mot 
fader Berg, vår ackompanjatör denna natt: ”Men lät oss höra / Bergen, 
må göra!” Trög och sur får denne tag i fiolen, krögaren på Rosenlund 
tappar öl i glasen, och plötsligt gaskar fader Berg upp sig – antagligen 
för att han hunnit få i sig ölet. Bakfyllan är nämligen Fredmans vänners 
värsta gissel.

Hör hur han kolrar,    
 Leker och jolrar,    
Nickar med hufvud och småler åt skyn,
Under tunga ögnabryn. (Fr.Ep. 53:29ff., s. 174.)
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Krogen är full av avsigkomna existenser – ”ledsna lif”, som Bellman ut
trycker det – men de dricker alla, och fader Berg spelar. Han är vig och 
animerad, men lustig ser han då ut:

 
Skål kära Far! man måste skratta
När man på vår Spelman ser,
Hur han är lik en brun Markatta
Som åt stången vindögd ler,
 Tusende fukter,   
 Krumsprång och bugter    
Gör han behändig och snabb i sitt lopp,
Opp och ner, och ner och opp. (Fr.Ep. 53:41ff., s. 174.)

Nu börjar dansen, ”Fröjas Gummor” dyker upp och karlarna fjäskar. 
Kvinnorna bjuds våfflor och meloner samt ”Öl med stjelkar gröna, / 
Fyldt med Muskot och Citron”. Det var vanligt att krydda både öl och 

Kunglig ölsoppa

Enligt en anekdot som återberättas i Svenska bryggarefören-
ingens månadsblad hade Fredrik den store av Preussen – bror 
till Gustaf III:s mor Lovisa Ulrika – blivit uppfödd på ”öl
soppa” och uttalade sig kraftigt mot det förvekligande bru
ket av kaffe. Istället borde folk dricka öl, ansåg regenten.60 

Berättelser om de skadliga verkningarna av kaffe och te är 
f.ö. legio i denna tidskrift, av vilken det finns en komplett 
samling i donationen. Rothof ägnar i sitt Mat-Magasin åt
skilligt intresse åt ölets kulinariska nytta – för att göda kräf
tor och gödkalvar, som ingrediens i blodkorv och blodpalt 
samt förstås i ”Ölost, Ölsåppa m.m. Öl och bröd samt äggöl 
plär wara en god kost för resande”. Kanske något att komma 
ihåg till nästa utflykt. 
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vin, bl.a. med pimpinella (sanguisorba minor). I epistel nr 82 förekommer 
”Rödt Vin med Pimpinella”, och i epistel 63 står det att ”Pimpinella 
Mor Maja häller / Uti glas och krus” – bruket av ordet ”krus” tyder på 
att det även här gäller öl (Fr.Ep 82:3, s. 260, Fr.Ep. 63:7, s. 207). Nu tycks 
inte pimpinella ha varit någon vanlig ölkrydda, men skönlitteraturen är 
inte heller förpliktigad att vara verklighetstrogen. Kanske kände Bell
man inte riktigt till örternas bruk, kanske struntade han blankt i verk
lighetens prosaiska krav eftersom ”pimpinella” är ett så vackert ord.61 
Kryddat öl var i varje fall vanligt. I Der vollkommene Bierbrauer förekom
mer varmt öl med muskotblomma, kanel och ingefära, som uppges vara 
bra för ”fördärvade magar”, och tillsatte man kummin hjälpte det mot 
kolik. Kryddningen kunde således ha omfattande nytta.62

Inte bara fader Berg karikeras i epistel 53. Skildringen av de samlade 
slagskämparna är närmast grotesk. Där finns en figur i stor mössa, som 
röker och ”Står och flåsar vid et Stop”, en som hotar hundar med pis
ka samt tulltjänstemannen (eller visitören, som det står) Sjögren, som 
smyger fram mot slagsmålet. Så ryker det loss, slagskämparna hejar på 
varandra och kommer med hiskliga hot: ”Vet med ditt blod skall Finkel 
blandas, / Och din skål bli sagd vid bord.” Denna dryckenskapskanniba
lism blir dock aldrig av. Skeendet avbryts helt plötsligt genom det lilla 
ordet ”hålt!” – sluta. Fredman för oss åter till ordningen.63 

I Fredmans epistlar är ölet livsnödvändigt. Samma sak gäller dess 
mera alkoholstarka följeslagare, brännvinet. Med ölet lever och dör 
man, ölet porlar i ådrorna och rinner ur ögonen. Vinet står istället för 
det där lilla extra – det är så att säga alkoholens kulturella överbyggnad. 
Vin är förbundet med kvinnor – ”Vin och Flickor och Fredmans stråka” 
– och med kärlek (Fr. Ep. 63:47, s. 208). 

Någon gång anas dock även öl i erotiska sammanhang. I epistel nr 19 
– ”Til Systrarna på then Konungsliga Djurgården” – beskrivs en utom
husdans, där det bjuds typiskt kvinnliga läckerheter, ”Våfflor och Struf
vor”. Under dansen dricks olika viner – ”Hej Pimpinella och Hoglands 
och sött Frontignac” – men också öl tycks vara på plats, ty bröderna 
dricker ”fulla qvarter” – alltså kvartsstop, som rimligen innehåller öl. 
Detta leder till drickandets och kärlekens fullbordan:
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Berusande öl

Ytterst få av skrifterna i Svenska Bryggeriförbundets dona
tion diskuterar den effekt av ölet, som är mest central hos 
Bellman, nämligen ruset. Lorens Wolter Rothofs Hushålls-
magasin från 1762 ger på uppslagsordet ”öl” främst en bild av 
törstsläckaren, men nämner också berusningseffekten:

 
Öl, en bekant Swensk drick, som när den är tilla
gad af godt Malt och god Humla samt blir wäl ko
kad, gäsen, och för öfrigt rätt skött, får lika färg 
och klarhet med Renskt och Franskt win, och gör 
samma om ej större nytta än något win, ty godt 
och medelmåttigt starkt Öl släcker ej allenast 
torsten, och lika som win gör människan glad och 
äfwen drucken, om hon förtär deraf för mycket; 
utan har tillika den egenskapen, at det ger styrka 
och föder mer än andra drycker.64

I en uppsats i Kungliga Vetenskapsakademiens Handlingar 
från 1763 – alltså bara några år innan Bellman skrev sin för
sta sång om Fredman – visar sig Linné medveten om ölets 
verkan. Kanske hade han sett åtskilligt under sitt umgänge 
med Uppsalas ibland rätt drängiga studenter:

Alla starka drycker, öfverflödigt brukade, skada 
kropp och själ; dock om man någon gång skulle 
vara öfverflödig, är faran af godt Öl mindre och 
öfvervinnes lättare, än af andra starka drycker.65

Som Linné ser det är det således bättre att bli full på öl än på 
någon annan dryck. 
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Käraste Bröder fulla med dun,
Systrar dra til Paulun.
Kärlekens pilar hvässas i Öl. (Fr.Ep. 19:19ff., s. 61.)

Inte endast vin är kärlekens dryck. Amor häller öl på slipstenen för att 
skärpa sina pilar, alternativt doppar de färdigsmidda kärlekspilarna i öl 
för att släcka stålet och härda dem. På så sätt sårar de enkelt Bellmans 
lättmottagliga gestalter – som den ofta förälskade Movitz. Hos Bellman 
har både Kärleken och Döden pilar, liksom (märkligt nog) Ovänskapen. 
I Bacchi Orden förknippas pilar med avund, vilken lindras av alkohol: 
”Då Afund piln vil hvässa. / Med kransen på vår hjessa / Vi drufvans 
sötma prässa.” (StU IV:220f.) Pilar är således – som Nils Afzelius påpe
kat i en uppsats – ett ytterst mångtydigt begrepp hos Bellman.66

I Fredmans epistlar målar Bellman upp en mytisk värld, vars skild
ringar kan tyckas realistiska till det yttre, men där två motsatser samti
digt kan vara giltiga. Ingenting är givet. Mollberg beskrivs som gammal 
och ful i epistel 68, men i epistel 37 är han en käck korpral.67 Samma 
sak gäller alkoholen. Den leder till lidanden dagen efter och till allmänt 
kroppsligt förfall, men likväl står den för frälsning. I berusningen lever 
gestalterna upp och blir sig själva – eller mer än sig själva. Det är först 
genom detta som de tar steget från horor och fyllkajor till gudinnor och 
gudar. Kanske bör man med Paul Britten Austin se deras värld som ”en 
värld av absolut realism och fullkomlig oskuld”.68

Detta understryks i epistel 73, då Jergen Puckel säljer sin själ till  
djävulen:

Fan i Fauteuillerna! stolarna kullra;
Hej! bullra i dörrarna bullra;
Sparka Fiolerna,
Bullra med stolarna;
Satan är kommen på baln.
Granris kring skänken;
Trumf! är du galn? 
Ankarn på bänken:
Och tom står Pocaln. (Fr.Ep. 73:19, s. 234.)
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Djävulens framfart ställer till det värre än epistlarnas vanliga slagsmål, 
men det finns en orsak till hans närvaro: ankare och pokaler är tomma. 
När spriten är slut kan djävulen slippa in.
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Jordbruket blomstrar, hjortarna leker och små putti njuter jordens frukter. Frontespis till 
Julius Bernhard von Rohrs Vollständiges Ober-Sächsisches Haußwirthschaffts-Buch (1722). UUB.
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Om Fredmans avsked  
och ölets makt

Ölet är livsviktigt hos Bellman. Det har dessutom förunderliga egen 
skaper. En viktig sådan blir tydlig i epistel nr 24, som är tillägnad ”kära 
Mor på Bruna Dörren”, den krogmadam som i episteln lyssnar på Fred
mans dystra monolog. Episteln är tidig – från våren 1770 – och den 
äldsta där ett mörkare stråk förs in i Fredmans värld.69 Som så ofta hos 
Bellman är ämnet livets korthet, rusets välsignande kraft och kärlekens 
betydelse. Episteln inleds:

Kära Syster! 
Mig nu lyster
Med dig tala förr’n jag dör. 
Dubbelt Öl ger godt humeur,
Enkelt Öl jag aldrig smakar;
Bränvins ångst mit hjerta skakar […]. (Fr.Ep. 24:1ff., s. 75.)

Fredman uttrycker alltså samma preferenser som fader Berg i epistel 
nr 9: ju starkare öl desto bättre.70 En tidskrift från ungefär samma tid 
höjer för övrigt det svenska (och särskilt det stockholmska) dubbelölet 
till skyarna och förklarar att ”intet allenast i Riket ej widare behöfwes 
fremmande öhlsorter, utan hålles Stockholms dubbeltöhl i stort wärde 
på fremmande orter”.71

Trots detta utmärkta öl skakas diktjaget av bakrusets ångest och 
anar dödens närhet. Bellman är gärna konkret, också ifråga om döds
skildringarna. Det handlar sällan om ett vanligt insomnande, utan 



56

snarare om en antikinspirerad, symboliskt skildrad död, med Charon i 
rollen som själarnas ledsagare Hermes.

Kära Syster! 
Mig nu lyster
At få taga mig en sup;
Sen gå i mit mörka djup.
Uret pickar,
Charon skickar
Slup. (Fr.Ep. 24:11ff., s. 75.)

Fredmans Epistlar skrevs för att sjungas. Så här inleds nr 24. UUB.
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Redan här anar Fredman sin förestående bortgång. För denne avdan
kade urmakare symboliserar klockans tickande tidens gång mot livets 
slut. I nästa strof ger han en dystopisk bild av framtiden, med dåliga 
tider men fritt flödande brännvin. ”Mit Benrangel faller ner, / Men min 
munn åt glaset ler.” Död får man vara, men inte utan sprit. I sista stro
fen utökas åhörarskaran med flera kvinnor, och Fredman utropar: 

Sjung om kärlek vin och lycka,
Om de qval en törstig trycka,
Och om hur en rusig man
Paradiset vinna kan […]. (Fr.Ep. 24:45ff., s. 76.)

Återigen är det tydligt att sprit inte bara ger lycka, utan också frälsning. 
Trots att episteln är tidig drar inte Bellman några bibliska paralleller. 
Kanske förväntades åhöraren själv begripa att detta är Sankte Fredmans 
lära. 

Den tidiga episteln nr 24 utgör en parallell till en av de senaste i både 
kronologi och nummerföljd: epistel nr 79, som tillkom någon gång mel
lan 1785 och 1790, antagligen 1787.72 Också den episteln vänder sig till 
krögarmadammer och utgör ett ”Afsked til Matronorna, synnerligen til 
Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785”. Den inleds 
med en närmast apokalyptisk skildring:

Charon i Luren tutar,
Stormarna börja hvina,
Trossar och tåg och klutar
Lossna nu til slut; 
Månan sin rundel slutar,
Stjernorna sorgligt skina (Fr.Ep. 79:1–6, s. 251.)

I epistel 24 skickade färjekarlen Charon sin båt efter Fredman, och 
nu är det dags för avfärd. Återigen dyker bibliska drag upp – natu
ren skakar och protesterar liksom den gjorde vid Kristi död, och när 
”Hufvud på axeln hänger” (Fr.Ep. 79:42, s. 253) påminner Fredman 
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om Kristus på korset.73 Till skillnad från det tidiga, parodiska bruket 
av Bibeln, där Bellmans drift med det ålderdomliga språket och de 
välkända historierna sänkte allt till en låg vardaglig nivå, verkar al
lusionerna här i motsatt riktning – de bibliska associationerna höjer 
Fredmans verklighet och närmar honom till det gudomliga. Han är i 
sanning epistlarnas brännvinsapostel. 

Fredman ser färjkarlen närma sig, medan tiden rinner ur hans tim
glas. Tiden mäts inte längre med de ur som Fredman själv så konst
färdigt tillverkade, utan med antikens timglas. På krogen försöker han 
nu göra upp sina skulder, både bokstavligt och symboliskt, men finner 
krögarna njugga och missunnsamma. Det är till kvinnorna, och särskilt 
mor Maja, som han vänder sig: ”KrögarMadamer raska, / Stärken mig 
på min resa” (Fr.Ep. 79:18f., s. 251). Inför döden upprättar Fredman sitt 
testamente och tar farväl av denna världen. Även vid dödens rand finner 
han dock tröst: 

Men mer jag stånkan nu skakar,
Klang, hvad den Vörten mig smakar!
 Skummet det jäser,
 Fradgar och fräser,
 Dropptals från truten,
 Ned på Surtouten.
Det gör mig godt Mor Maja, det var öl med rang.
 Klang Mutter, klang! 
 Vid Charons Älf. (Fr.Ep. 79:43–51, s. 252.)

Vid dödsrikets gräns duger endast öl. Fredman höjer sin stånka och 
smakar på vörten (färskölet), som skummar ut ur munnen och ned på 
kläderna. Han skålar med mor Maja och kallar drycken ”öl med rang” 
– också ölet inlemmas i tidens ståndshierarki. 

När Fredman stigit i båten och stakats ut på floden råkar hela kos
mos i uppror. Karlavagnen slocknar, och så närmar sig Fredman den 
andra stranden: ”Tils i den svarta skuggan inga himlar syns, / Mitt qual 
begyns. / God natt Madame!”
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Färskölet är inte bara av rang i epistel nr 79, utan också på annat håll 
i Bellmans litterära värld. I Bacchi Tempel (1783) avslutar ordensklock
aren Trundman en lovsång till den vackra omgivningen med färsköl 
och vespedro, som också kallas sjudubbelt fröbrännvin – en likör som 
kryddats med anis, angelika, spiskummin,74 brödkummin, koriander, 
fänkål och dill:

En bägare med vört, vespedro en boutelj’,
Se! hur’ min vört så skönt vid blåsten skumet krusar,
Och öfver bägar’ns brädd i hvita fraggor frusar…
Den kärnan på din läpp… den oljan i din gom,
Bär lifvets helsodryck, och dödens läkedom. (StU V:98.)

När vinden krusar ölets yta blir bägaren till ett mikrokosmos och vör
ten till ett stormande hav. Dryckens verkan är alltigenom välgörande. 
Även här ses den som ett försvar eller till och med ett motgift mot 
döden.

Efter epistel nr 79 följer i samlingen ytterligare tre epistlar, där 
ölet inte nämns: Nr 80, dedicerad till vännen och forne fienden Johan 
Henric Kellgren, där Bellman leker med franskklassicism och pastoral 
bara för att sedan låta Ulla spilla tallstruntsbrännvin och knopa med 
Mollberg, nr 81, som är ännu en kyrkogårdsdikt, och nr 82, vilken är 
dedicerad till en annan klassicist, Carl Gustaf Leopoldt, och har genre
beteckningen ”Pastoral”.75 Här dricks det ”Rödt vin med Pimpinella”, 
kanske som en eftergift åt den mera strikta franskklassikern Leopoldts 
smak. I samlingens allra sista strof lämnar Fredman sin värld och säger 
slutgiltigt farväl:

Ändtlig i detta gröna,
Får du mitt sista afsked röna; 
Ulla! farväl min Sköna,
Vid alla Instrumenters ljud. (Fr.Ep. 82:71ff., s. 262.)
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Det är ett behagligare avsked, mera passande det gustavianska etablis
semangets smak. Fredman är nu slutgiltigt borta. I resten av strofen är 
det Bellman själv som för ordet:76

Fredman ser i minuten
Sig til Naturens skuld förbruten,
Clotho ren ur Surtouten,
Afklipt en knapp vid Charons bud.
 Kom hjertats Gud! 
At Fröjas ätt belöna
 Med Bacchi skrud.
Ändtlig i detta gröna,
Stod Ulla sista gången Brud. (Fr.Ep. 82:75–84, s. 263.)

Fredman är död, damerna dricker och Ulla genomför sitt sista samlag – 
och kanske dör även hon, på ena eller andra sättet.77 Möjligen går hela 
Fredmans värld under vid hans bortgång. 

Fredmans begravning skildras redan i Fredmans sång nr 26. Sanno
likt skrev Bellman sången kort efter att den nedgångne Stockholmsur
makare, som var verklighetens Jean Fredman, dog i maj 1767. Här dyker 
Fredmans namn upp för första gången hos Bellman. Dikten beskriver 
en procession av den typ som Bellman var så förtjust i, där olika Bac
chi representanter beskrivs under trumpetstötar. Slutstrofen uppmanar  
publiken att fånga dagen:

Fredman lefde och dog! 
Bröder alla,
Vi kunna kalla
Hans själ et urvärk, hans kropp en krog.
 Vår lefnad är kårt,
 Bäst vi rusta
 Och oss förlusta,
Så kommer döden och tar oss bort. (Fr.S. 26:29–36, s. 65.)
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Bellmans Fredmansdiktning påminner genremässigt om tillfällesdikt
ningen genom att gestalta ett här och nu, men skiljer sig genom att 
detta här och nu inte är publikens, utan gestalternas. Likväl avslutas 
sången med en uppmaning att dricka.78

I december samma år återanvände skalden strofens kvintessens i en 
predikoparodi, med Bacchus som orerande präst:

Den helige Fredmans epistel ej spar
Förmaning till folket som strupa har qwar
Propheten var ärlig han lärde och dog
Din siäl är ett urwärk din kropp är en krog.79

Fyra av Fredmans sånger är särskilt öltäta. Tre av dessa utspelar sig på 
krogen, och den fjärde (nr 47) ingår i handlingarna kring Bacchi kon
kurs. Där bjuder Bacchus fordringsägaren på ”de bästa sorter / Öl och 
Porter”, innan konkursen framtvingar festens slut. ”Tunnan var rutten, 
/ Och ölet i putten”. (Fr.S. 47:26f., s. 118.) Även om bristen på öl här inte 
symboliserar döden så betecknar den ett slut, åtminstone på de glada 
dagarna. 

Fredmans sång nr 5 är en parodisk ordensparentation, mera litterärt 
utarbetad än de oftast var. Den motsvarar med små skillnader stycke 
nr 12 i Bacchi Orden och tillkom sommaren 1770, alltså under den in
tensivaste epistelperioden. Återigen använde sig Bellman av en verklig 
person, domaren Johan Glock, som delvis umgicks i samma kretsar som 
Bellman. Parentationen inleds med ett tillkännagivande på prosa av 
Glocks död och fortsätter med fyra sånger. I den andra finns samma bild 
som i de apokalyptiska epistlarna nr 24 och 79, men betydligt mindre 
drastiskt genomförd än i den senare. Också Glock stiger ned i Charons 
båt, och ovädret inleds:

Min Glock i Charons båt går ner,
Och vräks af storm och vindar.
Farväl med vin och dubbeltöl!
Och bort med glas i handen! (Fr.S. 5b:11ff., s. 23.)
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Raderna är ett embryo till vad som senare ska komma – bilden finns 
redan hos Bellman, men får inte sitt fulla uttryck förrän halvtannat de
cennium senare i epistel nr 79. Förbindelsen mellan öl och död finns 
även i den tredje av sångens delar, liksom i motsvarande parti i Bacchi 
Orden. Där är det stopet som markerar döden – ett stop med lock, som 
väl egentligen snarast är en stånka:

Så slår min Glock nu locket til
Uppå sitt stop och vandrar,
Hvarthän, jag icke veta vil […]. (Fr.S. 5c:1ff., s. 24.)

Helt prosaiskt innebär detta att om locket är stängt går det inte att 
dricka, och Glock dör av törst. Mera poetiskt blir det istället till en bild 
av hur tillflödet av livets öl upphör i och med att locket stängs. Då stun
dar döden.

Betecknande nog skålar de sörjande ”med glas”, vilka kan innehålla 
snart sagt vilket fluidum som helst. Liknande tankar uttrycks i epistel 
nr 58, där bristen på öl jämställs med döden: ”Ölet är ur tunnan alt 
utrunnit; / Stånkan tror jag döden ock har funnit.” (Fr.Ep. 58:27f., s. 
193.)80 I det dramatiskt utformade epylliet Bacchi Tempel skildras Bacchi 
barns mytologiskt präglade firande av Movitz begravning – han var ju 
svårt lungsjuk i epistel nr 30 – och där lyfts också de enklaste ölkärl till 
ett högre plan: ”Hans gamla stop af tenn, utnött i alla kanter, / Jag om
smidt till en bål med guld och diamanter.” (StU V:42).

Fredmans sång nr 18, ”Fråssan”, beskriver verkningarna av mala
ria, som på Bellmans tid fortfarande var vanlig i Sverige. Diktjaget ser 
döden närma sig och tar först farväl av den ”saft” som pressas av ”Vin
gårdsmännen”, innan han närmar sig det väsentliga ölet:

Förtviflan kom! kom vid det ropet,
Kom, slingra repet kringom Stopet,
Och häng mig sen jag tömt det ut. (Fr.S. 18:6ff., s. 50.)
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Självmord med hjälp av ölstop är bara en av feberhallucinationerna. 
Diktjaget ser också kamraterna i dryckesklubben erbjuda honom sin 
”krönta stånka”, men han förmår inte dricka. Honom återstår bara 
”Ölostvassla”, följt av havresoppa – och sedan döden.

Fredmans sång nr 13, ”Klubben”, ingår i en serie satirer över frihets
tidens politiska klubbar. Här uttrycks förakt för politik och ekonomi:

Hvad frågar jag efter Finance och Balance,
Blott fyrken och flaskan och jag gå i dans? 
Medborgare, Bank, Alpari81 och Fan,
De quitta mig lika, blott öl fins i stan. (Fr.S. 13:15ff., s. 40.)

Också brännvin och tobak förekommer i sången, men det är framför allt 
en ölsång. Slutstrofen lyder:

Jag skattar min flaska och sjunger min ton,
En öltunna mer än en Kungelig thron;
Men finge jag råda, skull dagligt i söl
Båd Kung och Minister få simma i öl. (Fr.S. 13:28ff., s. 41.)

Det akademiska disputationsväsendet parodieras i nr 28, ”Tre Remma
re”, där de första två stroferna beskriver Movitz gästspel som student 
i Uppsala, där han ”Kyronii öl förtärde”.82 Nils Kyronius var krögare i 
lärdomsstaden, och uppenbarligen förlade Movitz sina studier till kro
gen. Studentvärlden var helmanlig, och då är det öl som dricks. Det sker 
med besked, med såväl stånka som stop.

Där satt han som en misanthrop,
Men röder som en vallmo,
Vid sin stånka och sit stop,
Och conjugera Amo […]. (Fr.S. 28:10ff., s. 69.)

Böjningen av verbet ”älska” var dock mindre framgångsrik. Movitz 
återvände till Stockholm, och resten av sången ägnas en disputation i 
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krogmiljö, där en av teserna rör skillnaden mellan ”Öl pluraliteter / 
Och en Person som dricker” (Fr.S. 28:48f., s. 71.) Det akademiska re
sultatet blir dock magert, om man inte räknar disputandernas redlösa 
berusning. 

Alkoholen hos Bellman skildras ibland som fysiskt påträngande, 
och i några epistlar finns ett tydligt samband mellan kropp och öl. För 
Benjamin Schwalbe leder drickandet till att han blir uppsluppet tårögd, 
men Fredmans kumpaner gråter inte som vanligt folk: ”Ögat sin hinna 
uplåter, / Bara öl det gråter.” (Fr.Ep. 18:43f., s. 58.) Värre är det i episteln 
nr 12, ”Elegie öfver Slagsmålet på Gröna Lund”.83 Fredman sjunger där: 
”Mit bröst kan ingen hela, / det frustar Öl och märg.” (Fr. Ep. 12:4f.,  
s. 39.) Han framställs alltså som sönderslagen, och istället för blod 
bubblar öl upp ur bröstet.84 Framför allt är det i sorgsna sammanhang 
som ölet förvandlas till kroppsvätska. Sedan mor Maja dött och lämnat 
Mollberg ensam och sörjande påpekar Fredman för Movitz: 

Men ach! vår Enkling så bestört
Han håller för ögat sit råckeskört
Han flåsar Finkel, svettas Vört […] (Fr.Ep. 56:22ff., s. 187.)

I Fredmans värld är ölet blod, svett och tårar.



Lyckligt lantliv med småbarn, flygfän, flinka drängar och förstås gott öl. 
Frontespis till Bechers Der kluge Hausz-Vater (u.å.). UUB.
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Om ölet i verkligheten 

Sådan är Sankte Fredmans lära. Men när man studerar skrifterna i 
Svenska bryggeriförbundets samling blir gränserna mellan fackmän
nens och amatörernas öl tydliga. Ordet ”amatör” behåller då förstås sin 
ursprungliga betydelse av ”älskare”. Bellmans egna åsikter om öl vet vi 
egentligen ganska lite om, och de är kanske inte ens intressanta, men 
det råder ingen som helst tvekan om att hans gestalter älskar öl. När 
den yngre skalden Johan Henric Kellgren 1779 i dikten ”Mina Löjen” 
angrep det mesta här i världen och däribland Bellman, kritiserade han 
honom bland annat för liderlighet, för att vara ”quick i fylleriets yra” 
och ha sin ”ådra fyllt med dubbelt öl”.85 Som en effektiv polemiker gick 
Kellgren direkt på sakens kärna. 

Ölets betydelse är överväldigande, både i donationens böcker och 
i Bellmans skrifter. I båda fallen hör ölet till livets nödtorft, men hos 
Bellman är ölet nära kopplat till gestalternas kroppar. Fredman och 
hans kumpaner andas öl, blöder och frustar öl. Verklighetens öl hade 
inte samma drastiska verkan. Öl var – som vi redan sett – en naturlig 
del i den tidigmoderna svenskens vardag. Man drack svagdricka för att 
släcka törsten, och även starkare öl för smakens och rusets skull. Verk
lighetens öl var också ett viktigt näringstillskott.

Samlingens böcker syftar till att upplysa och vägleda läsaren i öl
frågor. Den tänkta publiken skiljer sig mellan olika länder – de tyska 
böckerna vänder sig ofta till en professionell eller halvprofessionell 
målgrupp och de engelska till manliga högreståndsamatörer.86 I de 
svenska ölböckerna är kvinnorna viktiga, ty de var i hög grad ansva
riga för ölbryggningen. I städerna var man ofta hänvisad till brygge
riernas produkter – många saknade eget kök och man förlitade sig på 
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hämtmat – men i mindre städer, på lantgods och bondgårdar brygg
de kvinnorna öl till hushållet. Samma arbetsfördelning märks också i 
skrifter som översatts från danska och tyska. Den outhärdligt präktiga 
bondehustrun Märta i den ursprungligen danska skriften Den värdi-
ga Bondhustrun excellerar på alla fält, däribland bryggning.87 I Nöd- 
och Hjelpebok för Bondeståndet, som är översatt från tyskan (oklart hur 

Uppfinnaren, bryggandet och mumien

Det mest omfattande verket i Bryggareföreningens dona
tion är Kungliga Vetenskapsakademiens Handlingar, av vilka 
det finns sammanlagt fyrtioåtta volymer mellan 1739 och 
1805.89 Här publicerades allehanda nya rön, framlagda av 
betydande vetenskapsmän eller uppfinnare (även kvinnor) 
ute i stugorna, eller kanske snarare präst och herrgårdar
na. En av de medverkande är Nils Brelin (1690–1753), en av 
dessa bildade Pettsontyper som utgjorde sjuttonhundrata
lets uppfinnare. Han var poet, vältalare, musiker och konst
när, reste i ungdomen så långt som till Italien, råkade ut för 
skeppsbrott och tvångsvärvning till preussiska armén och 
uppfann bland mycket annat en snabb trehjulig vagn som 
han reste omkring i, och slutade som kyrkoherde i Dalsland. 
Han hörde till Linnés äldre vänner. 

I Vetenskapsakademiens handlingar medverkade Brelin 
med ett tiotal uppsatser i så skilda ämnen som byggenskap, 
klaverbygge och öl. I vårnumret 1740 reflekterade han över 
det vanliga problemet med surt öl och hur man kunde avhjäl
pa detta. Under sina resor hade han i Augsburg iakttagit hur 
man använde benediktrot (cariophyllata lutea) för att bevara 
ölet, en metod som också förekom i tyska källor, däribland 
i Johann Christian Wieglebs Onomatologia cvriosa artificiosa 
et magica.90 Brelin själv hade inte prövat det, men däremot 
funnit på en annan lösning, nämligen att lagra öltunnorna i 
sand. Inspirationen var av det makabra slaget: 
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fritt), berättas den sedelärande historien om byn Öllösa, där man inte 
kunde brygga öl, men fick hjälp av en rådig prästfru och nådde sådana 
ölmässiga höjder att byns värdshus till sist blev vida berömt.88 Krö
garen förefaller dock vara man. Kanske handlar det om den klassiska 
uppdelningen där män sköter en syssla professionellt, medan kvinnor 
gör samma sak i hushållet – det är exempelvis ingen överraskning med 

Man har ju hördt, at uti Ægyptiske ock Arabiske 
ödemarkerne, därest den med wädret farande 
flyg-sanden, som flytter sig från det ena stället til 
det andra, ock samlas tilhopa såsom stora bärg, 
ofta öfwertäcker ock lefwande begrafwer de wäg
farande, så at de drunckna i sanden, ock finnas 
eft[e]r många år, sedan sanden åter flyttat sig från 
samma ställe, aldeles orutnade, ståndande såsom 
de wore lefwande, då deras köt är hårdnat ock til 
en mumie förwandlat.91 

Knappt två år senare publicerade Brelin en sinnrik anord
ning, som samordnade bryggningens olika faser i en och sam
ma apparat. Beskrivningen avslutas självmedvetet: 

Denne QuarnMachine och Brygginrättning har 
Kongl. Svenska VetenskapsAcademien med sin 
omkostnad låtit ställa i värket, samt i närvaro af 
flere des Ledamöter försöka des här upgifne vär
kan, hvilken ock til alla delar befunnits riktig.92

Apparatens sinnrikhet framgår av utvikbar illustration 
i slutet av häftet, där en rokokoherre syns sköta den mitt 
bland bryggkar och eldar. När det handlade om teknik var 
det mannen som bryggde.
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Så här fungerar Nils Brelins kvarn och bryggmaskin.  
Illustration ur Kungliga Vetenskaps akademiens Handlingar 1742. UUB.
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En läsande eremit pryder titelsidan till Wieglebs trolldomslexikon från 1784. UUB.
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manliga skräddare, bagare eller kockar, trots att sysslorna hör till de 
traditionellt kvinnliga.

Reinerus Broocmans magnifika En Fulständig Swensk Hus-Hålds-
Bok (1736), som vi redan berört, är dels ett kompilat, dels författad 
utifrån hörsägen och egen erfarenhet. Den vidlyftiga volymen instru
erar i allehanda ting, däribland ölbryggning. Här finns inte de vanli

Den livländske prästen Reinerus Broocman grundade eget tryckeri i Norrköping och gav 
där bl.a. ut sin Hus-Hålds-Bok (1736). UUB.
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ga utläggningarna om ölets nytta, utan en kortfattad beskrivning av 
tillvägagångssättet, där omkring en fjärdedel av utrymmet ägnas vik
ten av renlighet. Kapitlet ”En Matmoders Plicht” är intressant ur både 
genus och klassynpunkt. Broocman skriver inte för någon frihetstida 
Fru Medelsvensson, utan för en högreståndsmatmor – sannolikt ad
lig – med pigor och drängar, betjänter och informator. Hennes plikt i 
matlagningen är att avsmaka vad som lagas. Också ölet hör till hennes 
plikter – inte uttryckligt bryggningen, men däremot övervakningen av 
det färdiga ölet:

Öfwer win och ölkiällrarna måste hon hafwa flitigt vpse
ende, så at faten, så wäl som ölet och winnet [sic] behörigt 
blifwa ansade och skiötte; kiällardörarna om wintern wäl 
förwarade, kiällrarne vnderstundom besökte; golfwen med 
sand beströdde, och ej med allehanda saker, som lätteligen 
ruttna, förorenade, vtan at hushåldets nytta jemwäl i thetta 
stycket igenom hennes vpsikt ernås och befrämjas.93

Cajsa Warg har inte endast matrecept med öl, utan även en avdelning om 
”Hwad som til Bryggning hörer”, där hon går igenom maltning, bryg
gandet samt hur tunnorna rengörs. I allmänhet räcker det med att låta 
dem torka, men ”skulle de icke nyttjas öfwer sommaren, som ofta händer 
i sådana hus der hushållningen flytter på landet” så sköljs de med kallt 
vatten, torkas med ”rena trasor”, vädras och får torka helt. Sedan, ”när 
de äro wäl torra och helt gistna, så lägges uti hwar tunna en qwist friskt 
granris”, varpå kärlen korkas igen och ställs undan tills de behövs.94 Här 
har vi alltså än en gång granriset, som ska ge friskt öl, och dessutom ett 
tydligt tecken på att det ständigt fanns nybryggt öl också i städernas fri
hetstida högreståndshushåll – så länge man inte for på sommarnöje, där 
man förmodligen hade ytterligare en uppsättning öltunnor.

Liksom Cajsa Wargs kokbok vänder sig Karl Dahlmans Swenska 
Red-Dejan Eller Wälöfwade Hushållerskan (1743) till kvinnor (”reddeja” 
betyder just hushållerska eller kokerska).95 Boken har ungefär samma 
pedagogiska inställning som folkhemmets Vår kokbok – det är lika bra 
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Cajsa Wargs kokbok blev en klassiker som utkom i fjorton upplagor. Frontespisen till 
första upplagan 1755 visar en idyllisk köksmiljö. UUB.

att berätta allting detaljrikt och förutsätta att läsaren inte begriper ens 
de mest grundläggande ting. Alltså är redogörelsen för mältnings och 
bryggningsprocessen pedagogiskt upplagd, med mellanrubriker infäll
da i kanten, och här finns rikliga förslag hur man avhjälper vanliga pro
blem. Ett sådant kan uppstå vid jäsningen: ”Ibland händer at drickat ei 
wil giäsa, då ladda en pistol eller bössa med löst krut, och skiut i karet, 
så drickat kommer i rörelse, så börjar det giäsa”. Även här betonas vik
ten av renlighet för att ölet inte ska surna.96 
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Hushållssysslor av alla de slag behandlas i Karl Dahlmans Swenska Red-Dejan (1743). UUB.
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Harald Thunæus anser det i Ölets historia i Sverige ”anmärkningsvärt” 
att det inte finns några svenska beskrivningar på yrkesbryggerier och 
att inga svenska bryggare författat sådana skildringar som förekommer i 
England. Han förmodar att skråtänkandet gjorde bryggarna ointressera
de av förbättringar.97 Skillnaden kan dock lika gärna bero på att England 
industraliserades långt före Sverige, vilket sannolikt ökade intresset för 
tekniska frågor. Monckton nämner också professionell avund som en or
sak till att tryckta skildringar av bryggeriprocessen dröjde. Ölskrifterna 
i Sverige vände sig till hushållen, och den enda egentliga beskrivningen 
av ett bryggeri finns hos Broocman. Skillnaden mellan ”salubrygd” och 
hemgjort öl låg enligt Thunæus i mäskningsprocessen (d.v.s. nedbryt

Bruk och återbruk

Der vollkommene Bierbrauer skiljer sig från de flesta tyska 
ölböcker genom sin populära och välformulerade framställ
ning. Donationen innehåller två exemplar, från 1784 och 
1795, och det är lätt att uppfatta volymens charmant citer
bara prosa som en produkt av det sena sjuttonhundratalet. 
Så är dock inte fallet. I själva verket är hela boken ett plagiat 
på öl och mjödpartierna i den tjocka Der Zu allerley guten 
Getränken treuherzig-anweisende wohlerfahrene und Curiose 
Keller-Meister, tryckt i Nürnberg 1731 och med ett typiskt 
barockt titelblad. Samlingens exemplar har ett nött, välan
vänt pergamentband med spännen. Utgivaren av Der voll-
kommene Bierbrauer från 1784 har helt enkelt plockat de mest 
säljbara kapitlen från den tidigare boken och ompaketerat 
dem i samtida form – inklusive ett avsnitt om hur man gör 
när ”böse Leute” förtrollat ölet. I 1795 års upplaga har dock 
språket moderniserats, och längre latinska citat har över
satts till tyska. Originalet innehåller åtskilligt material ut
över det ölrelaterade – bland annat lovordas där brännvinets 
egenskaper, som framför allt är värmande och stärkande.98
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Finn fem fel! När Der vollkommene Bierbrauer trycktes om 1795 gjorde man en ny front
espis, byggd på den gamla men delvis annorlunda. UUB.
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ningen av malten). Ölet på krogarna påminde alltså mera om modernt 
engelskt öl, medan det i hemmen var mera likt det bayerska.99 

Öl var alltså en självklar del av sjuttonhundratalets kost, men för
fattarna till donationens ölböcker kappas ändå om att betona hur nyt
tigt det var. Der vollkommene Bierbrauer inleds med ett kapitel om ölets 
namn, uppfinnare, natur, styrka, lov och nytta. Där betonas också att 
”Guds goda och visa försyn om det mänskliga släktet” gjort att han ve
lat ge människan inte endast vin, utan även öl att dricka. Uttryckssättet 
erinrar om Voltaires inledningsord om svenskarna i Karl XII, där invå
narna sägs älska vinet så mycket mer eftersom ”naturen förvägrat dem 
det”.100 Den tyska boken betonar också att ölets välsignelse inte endast 
gäller de länder och delar av Tyskland där inget vin växer, utan även 
Rhenlandskapet, Alsace och andra orter som framställer ”de utsöktaste 
och ädlaste viner”. Också i vinrika trakter behövs den ”sunda och nytti
ga” dryck, som ölet utgör.101

Liknande uttalanden finns hos författare från andra länder. Brome
lius Lupulogia inleds med en förteckning på vad humle heter på olika 
europeiska språk, men övergår snart till att sjunga dess lov:

Humle

Humlen och dess odling är ett framträdande ämne i donatio
nens svenska del. Karl Dahlman gör i Inledning Til Swenska 
Humlegårds- Skogs- och Ängsskötselen (1748) rent hus med 
uppfattningen att humle från Braunschweig är överlägsen 
andra humlesorter och hävdar att det endast finns en sorts 
europeisk humle. Också här anar vi ett merkantilistiskt per
spektiv.102 Praktfull är Peter Lundbergs Den rätta Swenska 
Trädgårds-praxis (1773), där man kan lära sig anlägga en 
lustgård, får ritningar till orangeribyggnader samt självfal
let anvisningar på hur humlegårdar anläggs (med illustra
tion).103 
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Thenna Ört synes i wåra kalla NordLänder ei mindre Beröm 
wärd wara än WinRanckor och thes Drufwor vti the hetziga 
och warma Länder, såsom af godt Malt och god Humle hos 
oss kan en kostelig Drick Öhl tilberedas, hwilken måtteli
gen hos oss brukad, fröjdar, wederqwecker och vpfriskar en 
bedröfwad Menniskios Hierta, lika som Win fördrifwer Me-
lancholiske Tanckar, styrcker ens Krafter, och giör enom lustig 
och gladlynt […].104

I Samuel Childs Every Man his own Brewer betonades ölets hälsosamhet:

The natural constitution of man, requires a portion of liquid 
aliment to assist digestion and nutrition; and the hardwork
ing branches of the Community receive from it support, spirit 
and strength; it is no wonder then, the ingenuity of man has 
been exerted to produce liquors at once pleasant to the palate, 
reviving to the spirit, and productive of support. Gin, Brandy, 

Denna illustration ur Peter Lundbergs Den rätta Swenska Trädgårds-praxis (1773) ger 
en bild av hur sjuttonhundratalets trädgårdsredskap såg ut. UUB.
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Rum, Wine, Ale, Cyder, Mum, Perry [päroncider] &c. &c. are 
proofs of the amazing invention of man to supply the defects 
of nature; but, perhaps Porter for celebrity, universal use and 
estimation has not been equalled by any other liquor.105

Detta är en utläggning till alkoholens lov som nog Fredman skulle skri
va under på, även om en del av dryckerna var okända i sjuttonhundra
talets Stockholm. 

Aldrig glöms dock den näringsmässiga aspekten på ölkonsumtionen. 
Der vollkommene Bierbrauer nämner i sin inledning att folk i öldrickan
de länder äter mindre, eftersom ölet ger näring.106 Nöd- och Hjelpebok för 
Bondeståndet behandlar oskicket bland bönder framför allt i skogstrak
ter att inte dricka öl, utan istället mjölk eller vatten. Författaren finner 
detta synnerligen upprörande, ty den mjölk som dricks upp kan inte 
användas till smör, ost eller matlagning. Dessutom kan mjölk ge ont i 
magen. Vatten – som idag ses som den hälsosammaste drycken just ge
nom att den inte ger några kalorier – döms också ut: ”Att dricka watten 
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endast, förswagar bonden för mycket, när han skall alltid arbeta, och 
icke alltid njuter starkt närande föda.” Det rätta dryckesvalet var öl: ”Öl 
deremot, som icke är för tunnt, styrker magen och gifwer krafter till 
arbete.” Ett argument för öl är sålunda att det ger extra energi och kom
pletterar maten, som kunde vara knapp på landsbygden.107 Sundhets-Bok 
(1743) kallar vatten den ”aldranaturligaste drick”, men eftersom folk var 
ovana vid det är det bättre att förbli vid det välkända: ”Wi blifva altså 
wid [svag]drickat, och wilja beflita oss om att få det godt.” Författaren 
tycks särskilt mån om mild dricka, varken för lagrad, med för bränd 
malt eller framträdande humle: ”Om drickat hafwer för mycket humla, 
så är det de små nerverne mycket skadeligt, giör hufwudet oskickeligt til 
meditationer, förorsakar swindel och huwudwärck, med mera.”108

Den engelske bryggeriteknikern John Richardson lägger istället ett 
arbetsgivarperspektiv på ölets näringsvärde och understryker att dryck
en ger ”that hale vigor and corporeal strength observable in the lower 
part of the inhabitants of this kingdom, by which they are enabled to 
sustain a life of amazing labor and fatigue, with alacrity and perseve
rance.”109 Enligt Richardson fungerar alltså ölet inte endast som styrke 
utan också som energidryck för den brittiska arbetarklassen. Även hans 
mera sansade efterföljare Alexander Morrice berör ölets hälsosamhet: 
”Brewers are generally said to be their own Physicians.”110

Också Linné ser öl som ett viktigt näringstillskott. Vatten är inte 
tillräckligt för en kroppsarbetare:

Häraf synes, huru mycken vetenskap, förfarenhet och akt
samhet fordras, utom goda ämnen, at tillaga godt Öl; men 
därigenom vinner man ock en dryck, som är långt tjänligare 
än all annan, för svänskt folk, i synnerhet för dem, som hafva 
tillbörlig kroppsrörelse, eller ock strängare arbete.111 

Enligt Linnés synsätt är alltså öl särskilt lämpat för svenskar, men han 
betonar också att det kan mäta sig med vin ”så i klarhet och smak, som 
i nytta och helsosamhet; hälst då det är något gammalt.” Dessutom är 
det förstås så mycket sundare: ”Godt Dricka uphitsar icke blodet, såsom 



83Så anläggs en humlegård. Ur Lundbergs  
Den rätta Swenska Trädgårds-praxis (1773). UUB.
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vinet, och föder långt mera: därföre ser man, at de, som dricka mycket 
öl, äro fete, fast de litet äta.” Fetma är i Linnés ögon något positivt, 
men han konstaterar att den som har ett stillasittande arbete inte bör 
dricka för mycket öl. I sommarvärmen är inte alltför starkt öl bra, men 
de ”som gå i tungt arbete, måste hafva godt Öl, om de skola uthärda; ty 
af vatten, Thée och Coffé blifva de utmärglade”.112
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Om ölet man drack

Enligt ölskrifterna hade varje ort sitt slags öl, vars karaktär bestäms av 
vattnet.113 Merparten av ölet hos Bellman dricks i Stockholm eller dess 
omedelbara närhet. Enda gången det uttryckligen förtärs utanför hu
vudstaden är när Movitz under sin misslyckade studietid sitter på Nils 
Kyronius källare och dricker dennes öl, som tillagats på Uppsalavat
ten.114 Linné upplyser oss aldrig om vilka för eller nackdelar vattnet i 
hans hemstad hade, men han är desto mer vältalig vad gäller det stock
holmska vattnet:

Stockholm sett från Skeppsholmsbryggan. Gravyr efter ett original av Elias Martin. UUB.
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Mäst alla Brunnar i Stockholm blifva salta af uppsjö, ja äfven 
sjelfva Riddarholms Fjälen i mälaren [sic]: och fast salta 
vattnet vid utsjö rinner tilbaka, torde dock däraf hända, at 
Stockholms Ölet får en egen smak, som knapt kan vinnas af 
samma mästare och Bryggningsämnen på et annat ställe.115

Så gott som varje gång någon av Bellmans gestalter höjer sitt stop vet vi 
alltså att ölet de dricker är aningen salt. 

Det gäller förstås även det Linné kallar ”Buttel-Bier”, öl på flaska, 
i den mån det producerats i Stockholm. Flasköl var ganska vanligt i 

Ölfriare och andra faror

Bland de ölrelaterade skrifterna i Kungliga Vetenskapsakade-
miens Handlingar märks Christopher Polhems uppsats ”Nytt 
påfund at tappa Öl ock Win up ur Källaren, utan at behöfva 
gå der in” (1743) Tanken är att ölet ska kunna pumpas upp 
och dessutom kylas av kallt vatten, så man alltid får behag
lig temperatur på drycken. Man ska också kunna hissa vin
flaskor genom ett hål i källartaket ned på en bänk, täckt med 
sand, och sedan hala upp dem igen. 

Intressantast är dock Polhems olika skäl till uppfinning
en. Ett är förstås att det är jobbigt att springa ner i källaren 
stup i kvarten, ett annat att det ständiga luftinsläppet från 
dörren kan försämra kvaliteten på det lagrade, ytterliga
re ett att det är ”merendels osäkert om KällarPigans eller 
Drängens minne altid är tilstädes, at sättia igen Svickan ef
ter sig, när de tappat dricka”. Tjänstefolkets opålitlighet är 
nämligen den viktigaste orsaken. Man kunde helt enkelt inte 
lita på dem. Pigan eller drängen kan tänkas tulla av ölet, 
och ibland dyker det upp ”ölfriare [...] som ställer sig in med 
källarpigan”. Dessutom bränner tjänstefolket ljus när de 
springer ner i källaren, och givetvis nöter de sina skor i onö
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Sverige på Bellmans tid, och tappningen skedde på krogarna. En av de 
källare som bevisligen buteljerade öl var Thermopolium, där Fredmans 
epistel nr 9 utspelar sig.116 Kanske får vi där till och med ett porträtt av 
den, som skött buteljeringen:

Hör Fader Berg, säg du hvad hon heter,
Hon där vid skänken vindögd och feter?
Gumman på Thermopoljum,
Hon är det, ja ta mig Fan.
Trumpen och blinder,
Gumpen är trinder […]. (Fr.Ep. 9:53ff., s. 33.)

dan. Värst är likväl det ölsvinn som uppstår när man låter 
något så förrädiskt som pigor och drängar ansvara för något 
så viktigt som öl:

I anseende dertil, at ölet således alt för fort går 
åt, så sägja de sällan til förut hvad det lider, utan 
lämna det til sista stunden: då ingen ting är mera 
igen, hvilket förorsakar et skyndesamt bryderi, 
at få annat i ställe, åtminstone måste man då låta 
nögja sig, antingen med uphällning, eller alt för 
färskt, som ej allas magar väl tåla.117

Liksom när Cajsa Warg beskrev att öltunnorna är i kontinu
erligt bruk såvida man inte har sommarställe märker vi här 
att öl var något som ständigt fanns i hushållet. Att plötsligt 
upptäcka att ölet var slut innebar samma panik som när man 
idag inser att tonåringen satt i sig den sista mjölken – med 
den skillnaden att man inte kunde springa ner till affären 
och skaffa nytt, utan fick sätta igång och brygga och sedan 
antingen snåla eller dricka ölet innan det var färdigt. 
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Den svenska ölimporten under sjuttonhundratalet var praktiskt taget 
obefintlig.118 Ändå nämner både Bellman och ölskrifterna utländskt 
öl. I Fredmans Epistel nr 59, ”Til LoKatten”, utropar Fredman lystet: 
”Nu få vi Vin och Dantziger Doppeltbier, Flaskor med Silfvertulpaner 
i kanterna och Gullbrännvin.”119 Just ölet från Danzig var välkänt. Der 
vollkommene Bierbrauer kallar det för ”das vornehmste, stärkste und 
beste Bier”, Bergius citerar en auktoritet som kallat det ”drotningen af 
alt Öl” och Linné berömmer dess medicinska nytta: ”Dantziger Prys-
sing är god för den som stött och slagit sig, men nog mägtig.” Ordet 
”pryssing” betyder enligt Svenska Akademiens Ordbok ”(förr) ett slags (i 

Dryckerna anländer inför det bacchanaliska firandet av Movitz begravning i Bacchi Tem-
pel. Denne kusk kör en brun hingst, lika hårfager som sin herre. Gravyr av J.Fr. Martin 
efter ett original av Elias Martin. UUB.



89

sht från Danzig infört) starkt öl, bryggt enl. en i Preussen gängse me
tod” och finns belagt från 1528, vilket visar på Danzigölets långvariga  
popularitet i Sverige.120 

Ännu längre anor har Hamburgeröl, som förekommer i Bacchi Tem-
pel och finns belagt sedan 1521. Det förklaras i SAOB med ”särsk. om 
ett slags vittöl” (d.v.s. motsvarande tyska Weißbier). I Bacchi Tempel kör 
kapitelkuskarna fram tunnor med olika drycker, som ska användas för 
att vid ”ölcapellet” fira Movitz begravning. Bland dessa märks Ham
burgeröl. (StU:V:19, 94). Der vollkommene Bierbrauer beskriver ölet som 
ett veteöl av ”lieblichen Geschmacks”, som högaktas överallt eftersom 
det är närande, ger rosiga kinder och vacker hy samt dessutom har 
medi cinska egenskaper – bland annat genom att motverka stenar, tidens 
stora skräck.121 Linné lägger dock fram ett tidstypiskt, nationalekono
miskt argument mot tyskt öl: ”Utländska Öl behöfva ej förskrifvas för 
Svenska magar; ty det vore, at gå öfver sjön efter vatten.” Han är också 
ovanligt mån om hembryggeriet och avslutar med att slå ett slag för den 
gambrinska allmänbildningen:

I vårt Fädernesland brygges, på några ställen, bättre Öl, än 
man lätteligen kan finna på något annat ställe i Europa, och 
vore önskeligt, at den konsten vore allmännare bekant. Det 
vore värdt, at hvarje Studerande yngling lärde sig at rätt bryg
ga och baka; konster som äro ganska vigtige för en Nation, 
och snart lärde: därigenom kunde Vetenskapen snart utvidga 
sig öfver hela Landet, til invånarnes förmon.122

Linné var sin tids mest berömde professor i Uppsala. Hans föreläsningar 
drog skaror av studenter, som ofta slutade som sådana naturvetenskap
ligt bildade och nyfikna präster, som var typiska för sjuttonhundratalet. 
Vår tids skrankor mellan de två kulturerna var ännu inte etablerade. 
Kanske hade dessa präster under studietiden lärt sig att inte endast 
dricka öl – vilket inte brukar erbjuda någon svårighet – utan också att 
brygga det. Lägg därtill att Bellman faktiskt tillbringade en termin i 
Uppsala. Låt vara att det inte finns några som helst bevis för att han 
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åhörde någon föreläsning – men om han gjorde det, torde det ha varit 
för Linné. Vilka ölvidder öppnar sig inte för vår blick! 

Strax innan alkoholprocessionens ankomst i Bacchi Tempel sjunger 
den exalterade kören, som bland annat består av kuskarna: 

 Safften är skön, 
 Ge folcket sin lön,
Och lätt oss få plundra öhltunnorna!
 Här sitta vij, torsta ihjäl […]. (StU V:15.)

Öl var inte endast nyttigt genom sitt näringsinnehåll, utan kunde också 
användas medicinskt. Den livgivande vörten, det färsköl som Fredman 

Linnés och under en termin också Bellmans Uppsala, målat av Johan Gustaf Härstedt 
1782. UUB.
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njuter före sin hädanfärd, hjälpte mot skörbjugg. Åtminstone hävdade 
Bergius detta i Tal om läckerheter (1780), där han också meddelade att 
detta hade upptäcktsresanden Cook slagit fast.123 Samma verkan såg fle
ra skribenter hos tallstrunt – Broocman har ett recept på sådant bränn
vin mot skörbjugg, och Den sluge och förståndiga gubben (1806) urskiljer 
samma egenskaper hos tallstruntsöl.124 Detta är inte förvånande, med 
tanke på att tallskott innehåller Cvitamin. I Bacchi Orden nämns det 
i parentationen över Oelheim – som det ofta påpekas i sångerna stavas 
hans namn med Oe, som för att släta över att det handlar om om öl: ”Du 
vil med Brödren bort til Gröna Jägarn vandra / At dricka tallstruntöl, 
slå käglor som de andra.” (StU IV:225.) Här står tallstruntsölet alltså för 
längtan till manlig sommarsamvaro, vilken kontrasteras mot den svek
fulla kärleken. Nyss lurade nämligen Kärleken den tilltalade att ”Stå 
med et rep i hand bredvid et svagölsfat” (StU IV:225). Sviken, suicidal 
och beredd att dricka svagdricka – värre kunde det knappast gå i Bell
mans värld. Tallstruntsöl var andra bullar, alkoholrikt och stärkande. 
Som nyttig dryck dyker det upp i en marschparodi, som Bellman san
nolikt skrev 1767:

Hej! fram med öl och tallestrunt, 
Det är ju magesundt. 
Trumla och tumla och drick utur rågade mått;
Hoppa och troppa till Bacchi slott. (StU XIV:127.)125 

I Bacchi Tempel förekommer också porsöl och finsk lura. Båda uppmärk
sammas i Linnés ölgenomgång från 1763. Pors användes i äldre tider i 
Sverige istället för humle, och Linné understryker det olämpliga i detta 
eftersom den ”gjorde mycken hufvud värk”. Bergius beskriver använd
ningen historiskt.126 Finsk lura förefaller ha varit en dunderdryck. Den 
är, enligt Linné, ”tjock och nästan mjölkfärgad, kokas med glödgade 
stenar, och kan alltså icke vara helsosam”. Ibland känner man sig beredd 
att hålla med den svenska botanikens fader.127 

Som vi sett ovan prisades färskölet särskilt i Bellmans diktning. 
Även om den tidens öl i allmänhet inte tålde långa lagringstider före
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kom ändå lagrat öl. Thunæus nämner ”iskällardricka”, vilket antagligen 
var våröl som kyldes för att klara sommaren. Bryggaren Johan Dubois 
i Stockholm levererade sådant till hovet kring år 1760, och SAOB har 
ett belägg från Linné från omkring 1750, där han betonar det ohälso
samma i att dricka kallt öl sommartid.128 När Bellmans vän Abraham 
Westman Lorentsson dog 1802 upptog bouppteckningen 514 fat öl och 
81 iskällardricka. Ovan såg vi att Linné ansåg öl som var ”något gam
malt” särskilt lämpligt att tävla med vin. 

I epistel 14 anropar Fredman ”Orphei Drängar” och uppmanar dem 
att spela, de som dyrkar kärleksgudinnan att följa sin nyck samt: ”J som 
pröfven gammalt Öl, gutår! / Eder önskas fuktigt silfverhår / Och en 
strupa som förmår.” (Fr.Ep.14:9f., s. 45.) Det gamla ölet kanske bara är 
lagrat, men det finns också berättelser från sjuttonhundratalet om s.k. 
hundraårsöl. Det innebar inte att allt öl var åldrat, men att tappen pla
cerades mitt på tunnan, så att bara hälften kunde tappas ur. Vartefter 
hällde man sedan på färskt öl. Principen var alltså lite grann som hos en 
surdeg. Kanske är det sådant öl Bellman avser.129 

Mumma från Braunschweig

När den utförliga Hochnutzbar und bewährte Edle Bier-
brau-Kunst (1710) beskriver ”Braunschweigsche Bier / Mum
me genannt” är det en dryck som har få kryddor gemensamt 
med våra dagars mumma. Kardemumma ligger långt ned på 
listan, som inleds med tre pund av tallens innerbark samt 
ett pund vardera av tallens och björkens yttre skott.130 Bar
ken måste ha givit en ganska sällsam smak, men Brunnsviks 
mumma hade dessutom likheter med det tallstruntsöl, som 
förekommer hos Bellman, och som kryddades med tall
strunt, d.v.s tallens färska skott.131
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I Bacchi Orden uppläses ”Bacchi lag”, där det ges en annan aspekt på 
ölets ålder – man bör vänta en stund innan man dricker:

Den andra paragraph, helt tydlig i bokstafven,
Förmäler om de kärl, som fylda stå på lafven,
At the må tömmas straxt, men nota bene märk:
Öl åldras bör en stund: Sjung, läs och hjertat stärk! (StU IV:138.)

Det modernaste ölet var istället buteljölet porter, sin tids engelska inne
öl, som dracks av hög och låg, liten och stor. Samuel Child, som i Every 
Man his own Brewer lanserade billiga, hembryggda alternativ till det
ta öl, ansåg att flesta familjer gjorde av med ”three pots” porter om 

En av dryckestunnorna i Bacchi Tempel, kanske den som innehåller hamburgeröl. Gravyr 
av J.Fr. Martin efter ett original av Elias Martin. UUB.
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dagen.132 Första belägget för ordet ”porter” i svenska språket finns för 
övrigt hos Bellman.133 Som vi sett tidigare uppenbarar sig vinguden i 
Fredmans sång nr 47 och trakterar en fordringsägare: ”Bacchus böd de 
bästa sorter / Öl och Porter / Åt sin Björn.” (Fr.S. 47:8ff., s. 117.) Också i 
Bacchi Tempels första version förekommer den söta drycken i en målerisk 
scen, där Bellman tycks ha haft en kyrkomålning i tankarna: ”Utur en 
blommig sky en naken cherubim / Ett porter sticker fram så klibbigt 
som ett limm”. (StU V:44.) 

Första tecknet på svensk porterimport dyker upp sommaren 1772, 
några månader före den gustavianska tidens gryning, och ett halvår se

Nytta och onytta

Der vollkommene Bierbrauer utgår från den gamla tempera
mentsläran vid val av öl. Den som har övermått av kallt 
och fuktigt element (d.v.s. flegmatikern) bör därför dricka 
lätta och tunna öl, den med övermått av hett temperament 
(melankolikern och kolerikern) istället starkt öl, men med 
måtta.134 Samma slags resonemang återfinns i Christian 
Gust:son Romans anonymt publicerade Sundhets Bok (1743), 
där det påpekas att den som har ”hetzig blod” inte bör dricka 
”hetziga” drycker.135 Der vollkommene Bierbrauer skriver ock
så om örtöl – däribland malörtsöl – och hur sådana används 
för huskurer.136 Linné nämnde att man utomlands tillsätter 
osläckt kalk i ölet för att förebygga skörbjugg, och Thomas 
Tryon är pigg på kalk som kur mot det mesta, däribland 
gall och njursten, lidanden han gärna återvänder till. Lin
né är annars mest inriktad på ölets negativa effekter, medan 
skrifter med folklig målgrupp hellre såg ölet som hälsosamt. 
I Nöd- och Hjelpe-Bok för Bondeståndet (1804) berättas en di
daktisk historia om fördelen med att värma sig med öl en kall 
natt och inte försöka med brännvin – den son som ignorerar 
farsgubbens goda råd hittas ”förfrusen” i snön.137 Här är allt
så den samhällsbevarande synen på ölet mycket tydlig.
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nare meddelar Dagligt Allehanda att på ”Thermopolium finnes Engelskt 
Öhl [….] til salu”. Snart följde andra krogar efter med innedrycken. 
Möjligen var Stockholmsbryggaren Sven Roos först med att brygga 
porter i Sverige. Bellman nämner dock – som Thunæus uppmärksam
mat – ”Westmans porter” i en namnsdagshyllning till drottningen 15 
maj 1788.138 Hans vän ”bryggarkungen” kan alltså ha varit en av de för
sta i Sverige att brygga den engelska drycken.139 I dikten hyllas drott
ningen av Bacchi tempeltjänare med allehanda skålar, ”ifrån största åm 
till minsta svagölsstop”, och en marskalk samlar dem alla:

Ja, han har samlat dem och deras nit berömt,
Med dem ur sin pocal ett Westmans porter tömt
Och jollrat hit och dit om lifvets många öden,
Hur detta porter bär en läkedom mot döden […] (StU VII:102.)

Livsnjutande putto ur Der vollkommene Bierbrauer (1795). UUB.
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Inte endast färsköl tjänade således som försvar mot döden, utan även 
porter. 

Linné hade självfallet en åsikt också om örikets ölsorter – kanske 
just om porter – och påpekar: ”Ängelska Ölen äro starka och mångahan
da; men blifva flera genom blanningar, som ofta skada.” Bengt Bergi
us konstaterar tjugo år senare i Tal om läckerheter: ”Åtskilliga Engelska 
Ölsorter hafva i vår tid begynt at synas på en del af de förmögnares 

Gott öl – onda bryggare

Den engelska delen av donationen skiljer sig ganska mycket 
från den svenska och tyska. Tre teser återkommer ständigt 
i de engelska böckerna: engelskt öl är det bästa som finns, 
bryggarna fördärvar detta och lurar kunderna, och allmän
heten måste lära sig att själv brygga gott öl. Den första tesen 
kan illustreras av den anonyma Every Man his own Brewer 
(1768), som redan på första sidan dömer ut såväl Syd som 
Nordeuropas bryggkonst och hos de förra urskiljer ”some 
very eminent defect in their mode of brewing, and manage
ment after being brewed”. England, däremot, bryggde bra öl 
redan under antiken. Här används Julius Caesar som källa – 
ett tidstypiskt sätt att luta sig mot en antik auktoritet – för 
att ”beer was then made to some degree of excellence”. Den 
moderna kokkonsten hade dock gjort att traditionellt öl inte 
längre användes inom högreståndskretsar, och författarens 
avsikt är att redogöra för hur man tillverkar ett gott öl, som 
kan konkurrera med vin till maten, och som också är mera 
lämpligt för engelsmännens konstitution.142 Bryggeriteore
tikern John Richardson från Hull gör knappt tio år senare 
rent hus med Europas ölnationer i Theoretic Hints on An Im-
proved Practice of Brewing Malt-Liquors och dömer ut både 
flamländskt och franskt öl som usla.143 Den ende som ägnar 
positivt intresse åt övriga länders öl är Morrice (1802), men 
då är han ju också ganska sen.144
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bord, särdeles Engelskt Porter, hvilket nu brygges lika godt här i Stock
holm.” I en not påpekar han också att det ”är starkt, håller sig länge, 
värderas än hos oss och brygges rätt godt i Stockholm”.140

Porter förekommer rikligt i donationens böcker, ibland under be
nämningen ”engelskt öl”. Redan Hochnutzbar und bewährte Edle Bier-
brau-Kunst (1710) konstaterar att ”Die Englischen Biere seyn treffliche 
gute Biere.”141 De engelska böckerna är självklart vältaliga i ämnet. 

Den andra tesen – att bryggarna producerar undermåligt 
öl – förekommer i Samuel Childs Every Man his own Brewer, 
som redan på titelsidan lovar att blottlägga ”the deception 
in Brewery”.145 I inledningen till The Complete Maltster and 
Brewer (1765) betonar William Ellis att bryggarna blir på
lurade dålig malt, trots att man borde vara medveten om att 
risken för lurendrejerier i dessa hänseenden är lika stor som 
för ficktjuvar på en marknad. Det fanns ingen ände på köpe
ölets onda egenskaper, men han sammanfattade dem i ”foul, 
weak and ill-tasted.”146

Samma förakt uttrycker Ellis i sitt tidigare, anonymt ut
givna verk The London and Country Brewer (1738), vars fjärde 
upplaga finns i donationen. I denna detaljerade framställning 
vänder han sig också till hembryggaren, och det är inte ovan
ligt att denna tes blandas med uppmaningen att själv brygga 
öl. George Watkins slår i The Compleat English Brewer fast 
att bryggarna använder olämpliga tillsatser i ölet, medan  
hushållen inte alls är bevandrade i bryggkonsten. Hans av
sikt är att avhjälpa dessa fel, och det är knappast någon över
raskning att han anser öl nyttigare och bättre än vin: ”Our 
hearty ancestors knew no other wine, but that from corn or 
from the apple; and, if we enquire into their constitutions, we 
shall find them, I am apt to believe, better than our own.”147
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Morrice ägnar tjugo sidor åt porter innan han går över till stout (som 
idag ibland beskrivs som ”starkporter”) och ger flera recept, där bl.a. 
kockelbär (cocculus indicus) och ”Leghorn Juice” (lakritsextrakt) ingår.148 
Tillsatserna tycks ofta fantasirika: Watkins lägger till fläderbärssaft, 
och Child har flera recept, däribland ett med bl.a. sirap, flera sorters la
krits, kalk samt kanel. Han fastslår (som vi redan sett) att ”Porter for ce
lebrity, universal use and estimation has not been equalled by any other 
liquor”. Child kritiserades dock för sina märkliga ingredienser, av vilka 
inte alla var nyttiga – kockelbär ansågs exempelvis ha berusande effekt – 
och detta blev upptakten till en engelsk debatt om tillsatser i öl.149 

I engelska ölböcker var tekniken viktig. På bilden ur Richardsons The Philosophical Prin-
ciple of the Science of Brewing (1798) syns bl.a. en saccharometer. UUB.
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Örikets brygd

”Ängelska ölen” hade alltså många fördelar, enligt Linné. 
Detta berodde antagligen mycket på att ölet mestadels fram
ställdes på bryggerier, men kanske också på en framstående 
teknik. England industrialiserades tidigt, och tekniken är 
viktig i donationens engelska ölböcker. Under sjuttonhund
ratalet fördubblades nästan antalet bryggerier i England, 
och storbryggerier växte fram – däribland många vars namn 
ännu är bekanta, som Bass, Worthington, Whitbread och 
Tetley. Bryggerierna fick allt större dominans på ölmarkna
den, medan hembryggningen avtog. Liksom i Sverige och 
Tyskland ingick öl bland livsmedlen, och ölhistorikern H.A. 
Monckton slår fast dryckens betydelse för både vuxna och 
barn. ”Whatever dietic deprivations were forced upon the fa
mily, the daily beer ration was the last to suffer.”150 

Termometern revolutionerade bryggerinäringen och fick en egen plansch i Morrices  
A Treatise on Brewing (1802). UUB.





Den underbara termometern

England var ett föregångsland för mätmetoder vid brygg
ningen. Fram till 1720talet kunde man inte mäta alkohol
halten, och den engelska ölskatten baserades på en indelning 
i två sorters öl, starkare och svagare (”strong” och ”small”, 
vilket ungefärligen torde motsvara ”dubbelt” och ”enkelt”). 
Bryggningen baserades på erfarenhet, men skedde på känn. I 
mitten av seklet började termometer användas under brygg
processen, ty till skillnad från brännvinsbrännare behöver 
bryggare mäta produkten under själva jäsningen. Den för
sta bok som förespråkade användning av termometern var 
Michael Combrunes An Essay on Brewing (1758), som finns 
i ett lätt fläckat exemplar i donationen.151 Faktum är att det 
ser ut som om någon spillt öl på boken. Dittills – konsta
terar Monckton – hade bryggarna svartsjukt bevakat sina 
knep,152 men Combrune vänder sig ”To the Master, Wardens, 
and Members of the Worshipful Company of BREWERS in 
London.” Boken har skrivits för att tjäna ”the community” – 
vilket kan syfta både på bryggarskrået och samhället i stort 
– men också ”the public”. Publikationen rättfärdigas genom 
ett brev från George II:s livmedicus Peter Shaw, där denne 
tackar och önskar att han finge se ”some other Trades as just
ly reduced to Rule, as you have done that of Brewing”.153 

Combrunes bok inleds med ölets historia, men redan i in
ledningen betonar han vikten av kemikunskaper hos brygga
ren, trots att många är misstänksamma mot boklärdom för 
praktisk kunskap. Termomentern är dock cloun i hans fram
ställning och presenteras sålunda: ”The Thermometer is an 
instrument for measuring the increase and decrease of heat 
and cold”.154 Även här går Combrune grundligt till väga – det 
tycks ha varit hans specialitet att börja ab ovo och inte lämna 
något åt slumpen – och han underrättar läsaren om termo
meterns utveckling samt föregångsmän inom området. Tret
ton (låt vara luftiga) sidor in i kapitlet är han framme vid 
ölet och ger en kemiskt inriktad handledning, där han bl.a. 
betonar vikten av att mäta jäsningstemperaturer. Kapitlet  
avslutas:



I know very well, that good Beer was made before 
the Thermometer was known, and still is, by 
many, who are as entirely ignorant of it, as if it 
had never been invented: but this is always by 
chance; and they cannot but confess they frequ
ently fail; whereas, did they but properly apply 
this instrument, they certainly never would. It 
is just as absurd for a Brewer to refuse the use of 
it, as it would be for an Architect to throw away 
his rule, as useless, because the first house was, 
probably, built without one.155

Några år senare gav Combrune ut Theory and Practice of 
Brewery (1762), som såvitt jag kan se är en utökad utgåva av 
An Essay on Brewing, där en andra del ägnas bryggandets 
praktik men också olika öl. Combrunes verk var mycket po
pulära och hade stort inflytande på bryggerikonsten.156

Termometern blev det nya svarta inom den engelska 
bryggkonsten. När den anonyma Every man his own Brewer, 
som vi sett åtskilligt av ovan, kom ut 1768 utlovade den 
omfångsrika undertiteln att dess ”Best Instructions” också 
skulle gälla ”The Thermometer, its Use and Application in 
Brewery”. Det är alltså inte förvånande att Richardson tret
tio års senare ägnar mätningsmetoder stort utrymme i The 
Philosophical Principle of the Science of Brewing (1798). Enligt 
Monckton innebar boken ett enormt framsteg inom bryggeri
tekniken.157 Även i Morrices några år yngre studie är sådant 
viktigt, och han berömmer Richardsons verk och betonar 
vikten av termometer, hydrometer och saccharometer. Dock 
konstaterar han att under de år som gått hade mera använ
darvänliga instrument utvecklats. Samtidigt framgår det 
tydligt av Morrices framställning att man fortfarande var 
osäker på jäsningsprocessens och alkoholens hemligheter: 

It is well known to every Brewer that the strong
est raw Wort produces no inebriating Effect upon 
the Drinker: from this we are convinced that Fer
mentation does not set at Liberty, but positively 
created the spiritious Parts of the Liquor.158
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Om ölets älskare, om samhället  
och om Bellmans värld

Hos Bellman är – som vi redan sett – inte alla människor öldrickare. 
Han beskriver öl som en karldryck, och de mest ölstinna epistlarna och 
sångerna utspelar sig i manlig miljö. Epistlarnas mest framstående öl
drickare är Fredman själv, som uttryckligt inmundigar öl i sex epistlar. 
Därnäst kommer fader Berg, som verkligen tycks vara en birfilare och 
spela för öl, och sedan Mollberg. Endast ett fåtal gånger dricker kvin
nor öl. Under förlossningen får Ulla dels maträtten öl och bröd, dels 
det söta mjödet. De få gånger kvinnor dricker öl är det oftast kryddat. 
I epistel 53 bjuds en kvinna (som möjligen är Ulla) allehanda godsaker, 
däribland ”Öl med stjelkar gröna, / Fyldt med Muskot och Citron” (Fr.
Ep. 53:67, s. 175.) Också i epistel 63 ingår kryddat öl bland läckerheter, 
som man skämmer bort de söta kvinnorna med:

Lät oss ge våra små Mamseller
Vin och Sviskon och Carameller;
Pimpinella Mor Maja häller
Uti glas och krus. (Fr.Ep. 63:5ff., s. 207.)

Kvinnornas öldrickande är genomgående gulligt och ibland nästan intimt. 
I den egenskapen kan det också förekomma under sexualakten. Morgon
törstig och beredd på älskog förväntas Cajsa Lisa vakna i epistel nr 72: 

Och du dig sträcker, 
Och armarna räcker
Til min kanna och min famn,
Eldad af mit blod och namn.” (Fr.Ep. 72:24ff., s. 233.) 
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Varje tid har sin Bellman. På denna 1800talsgravyr återges Kraffts porträtt i en  

krans av vinrankor, dekorerad med gestalter ur skaldens poetiska universum. UUB.
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Den erotiska närheten betonas genom att Cajsa Lisa dricker av Fred
mans öl, ungefär som en modern kvinna lånar pojkvännens deodorant 
eller ”sexy boyfriend jeans”. 

Bellmans könssegregerade öldrickande stämmer dock inte överens 
med förhållandena i sjuttonhundratalets Stockholm. Bengt Bergius be
skriver samtidens dryckeskultur i sitt Tal om läckerheter från 1780: 

Vi hade fordom här i Sverige näppeligen något bättre til väl
fägnad, än Öl, Mjöd och Körsedrank [en alkoholhaltig dryck 
av körsbär], hvarefter de förmögnare började fatta större 
behag för Vin, som sedan efter hand kom i nog allmänt bruk, 
hvilket ock räckt alt til vår tid, då The och Caffé kommit så 
i mode, at nu sällan något Vin eller Dricka bjudes imellan 
målen. Limonade och Mandelmjölk vankas understundom 
ibland Ståndspersoner, när man säger sig vara torstig; men 
hos gemene man är bästa välfägnaden Bränvin, Öl eller Tobak 
[…]. Fruntimren hos oss pläga, utom Caffé och The, tracteras 
med frukter och bär, syltsaker och confect.159

Här särskiljs alltså ståndspersoner (frälse och ofrälse), ”gemene man” 
och ”fruntimmer”, ett ord som vid den här tiden användes om högre
ståndskvinnor.160 Medan Bellman själv räknades till de ofrälse stånds
personerna inom den grupp som man så sakteliga började kalla ”medel
ståndet” hörde istället hans gestalter till ett lägre samhällsskikt, där öl 
var den vanligaste drycken.161

Under tidigmodern tid räknades öl (som vi sett) till baslivsmedlen. 
Det framgår av äldre talesätt, som ”Öl och bröd gör kinden röd”, liksom 
av böckerna i Bryggareförbundets donation. I Adelig öfning, en tidskrifts
serie från slutet av sextonhundratalet, understryks dessa basala behov: 

Alt Huushållarens Arbete gör mycket lyckeligit / när han har 
gådt Förrådh på Öhl och Brödh / hwad annat / som sedan 
behöfwes / finnes med lättare Möda / så att / när han desse 
två ting weet wäl att förskaffa och uthdeela / geer sig annan 
Spijsning sielf / ja Kläder och alt.162 
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För en adlig publik hundra år före Bellmans tid var öl och bröd såle
des själva grunden i mathållningen – fanns sådant hemma skulle allt 
ordna sig. Allt annat var överflöd. Här nämns inte heller något om 
könsskillnader i ölkonsumtionen. Vi har sett att kvinnan i allmänhet 
var den som bryggde ölet – åtminstone i svenska framställningar – och 
att Linné förespråkade en ölets allemansrätt, där var och en borde veta 
hur man bryggde. De svenska böckerna i Bryggeriförbundets donation 
framställer genomgående öl som den vanliga törstsläckaren, men också 
som en hälsosam dryck, lämplig för svenska förhållanden. Dels passar 
öl svenskars levnadsförhållanden och kroppar, dels är det en national
ekonomiskt lämplig dryck och bättre för rikets ekonomi än vin, kaffe, te 
och choklad, som importerats utifrån. Ölets alkoholhalt varierade, och 
den som drack spisöl löpte ingen risk att bli lika berusad som Fredman 
och hans vänner. Moncktons ord om engelska förhållanden stämmer 
också på de svenska: det ville mycket till innan människor avstod från 
sina dagliga ölransoner.163

Bellman skrev dock inte för allmänhetens upplysning. Medan do
nationens facklitteratur har en samhällsbevarande syn på öldrickande 
är Bellmans istället samhällsutmanande. Han struntade fullkomligt i 
om humlen från Braunschweig skilde sig från annan humle, hur bränd 
malten borde vara eller vilka örter de gröna bladen i ölet kom från. Hos 
honom syftar drickandet till fylla, inte till näringstillskott. I sitt förord 
till Fredmans Epistlar 1790 definierar Kellgren samlingen som ”Skrif
ter af egit slag, som icke blifvit anlagde på en öfvertänkt plan, icke vers 
för vers bildade, sammansatte, polerade; men ögnablicks skapelser, men 
kjusnings utbrott, men foster af sann ingifvelse, som, om jag så får säga, 
helgutne frambrustit ur en lågande bildnings sköte.” (Fr.Ep., s. 8.) Kell
gren betraktar epistlarna som överordnade normal moral och vanliga 
genrehänsyn, men företalet gör också klart att Bellman vänder sig till 
en högreståndspublik. 

Trots att Bellman i mångt och mycket bröt mot samtidens fransk
klassiska litteratursyn och behandlade ett lägre socialt skikt lika allvar
ligt som om de vore adel var han likväl bunden av moralen i sin sam
hällsklass. Ifråga om genus var han inte alls samhällsutmanande – han 
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En annan aspekt av sjuttonhundratalet, som också anas i Fredmans värld:  
bordellmamman granskar ”sina flickor”, som stärker sig med en sup  

innan de beger sig ut på aftonens arbete. Teckning av Elias Martin. UUB.



108

Bellman porträtterad av Pehr Hörberg kring år 1790, det år då Fredmans epistlar publi
cerades. UUB.

ville eller vågade inte låta kvinnorna dricka öl. Istället följde han sina 
egna och publikens preferenser och lät dem dricka annat – framför allt 
vin och likör – medan det dubbla ölet förbehålls de oborstade bussarna, 
särskilt i helmanlig omgivning. 

Just i detta bröt han aldrig mot decorum. I övrigt var han inte den 
som lät konvenansen sätta gränser. Bellman skrev om sex, fylla och spy
or. Han kunde låta horor och suputer på samma gång vara gudinnor och 
gudar, han kunde låta berusad erotik bli antik fruktbarhetsrit – och mitt 
i allt detta fanns ölet, det gudomliga, det uppfriskande och berusande. 
Med öl i buken stiger man oförskräckt i Charons slup.
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Noter

Inledning
1 För epistlarna används Carl Michael Bellman, Fredmans epistlar, utg. Gunnar 

Hillbom och James Massengale (Stockholm, 1990), band 1 (texten) och 2 (musi

ken och kommentarer). Till Bellmans verk hänvisas inom parentes i brödtexten 

som (Fr. Ep. + epistelns nummer + rad + sida) Samma sak gäller sångerna, där jag 

använt Carl Michael Bellman, Fredmans sånger, utg. Gunnar Hillbom och James 

Massengale (Stockholm, 1992), band 1 (texten) och 2 (musiken och kommentarer). 

Då hänvisas i texten till (Fr. S. + sida). Hänvisningar till kommentarerna sker i 

noter. Vid användning av Standardupplagan, d.v.s. Carl Michael Bellmans skrifter. 

Standardupplaga utgiven av Bellmanssällskapet (Stockholm, 1921–2002) hänvisas för 

Bellmans egen text till StU+band+sida inom parentes i texten, medan hänvisning

ar till kommentarpartiet sker i not. Instruktioner för framförandet – exempelvis 

repriseringar och instrumentangivelser – har uteslutits ur citaten.

2 Våren 1770 började Bellman skriva sina epistlar. Allra först (någon gång mellan 

mars och maj) tillkom epistel nr 5, och på sommaren skrevs epistel nr 1. Fredmans 

Epistlar II 1990, s. 165, 173f.

3 Lorens Wolter Rothof, Hushålls-Magasin (Skara, 1762), s. 738.

4 Bryggarsläkten Westman skildras i Carl Forsstrand, Storborgare och stadsmajorer 

(Stockholm, 1918), och här behandlas också vänskapen mellan Westmans och 

Bellman och den diktning detta gav upphov till, särskilt s. 77–84. Vänskapen 

uppmärksammas även i Harald Thunæus, Ölets historia i Sverige. II. (Stockholm, 

1970), s. 142 liksom hos biografer som Paul Britten Austin, Carl Michael Bellman 

(Stockholm, 1970; 1979), däribland om julklapp s. 215. Britten Austins biografi 

publicerades först på engelska, The Life and Songs of Carl Michael Bellman, Genius 

of the Swedish Rococo (Malmö, 1967), men jag har använt den senaste omarbetade 

upplagan. Leif Landen, Carl Michael Bellman (Stockholm, 2008), s. 291ff. Släkten 

Westman behandlas också av Thunæus i Samuel E. Bring, Sten Simonsson, Ha

rald Thunæus och Lars Björkbom, S:t Eriks bryggeri på Kungsholmen, Pilsnerbrygge-

riet, Gustaf Piehls bryggeri, F.W. Billes bryggeri m.fl., Aktiebolaget Stockholms bryggerier 

1889–1910 (Stockholm, 1964), där Abraham Lorentsson d.y. skildras s. 176–180. 

Hustrun och Bellman nämns här helt kort.
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5 Jag är inte övertygad av alkoholläkaren Lars Sjöstrands försök att diagnosticera 

Bellman själv som alkoholist med utgångspunkt från enstaka vittnesmål och den 

betydelse alkoholen har i hans verk. Att utifrån en specifik genres krav tolka för

fattaren som alkoholist tycks lika övertygande som att förmoda att varje tävlande 

i våra dagars snapsviseSM är missbrukare. Sjöstrands artiklar har ursprungligen 

publicerats i Läkartidningen, ”Bellmans diktning rör vid själva nerven i alkohol

missbruket”, i nr 26–27 1990 (a) och ”Dikten, ruset och Bellman” i nr 51–52 1990 

(b), men är lättare tillgängliga på http://www.bellman.net/artiklar. Lika lite som 

epistlarna speglar författarens eget liv är Fredman och hans vänner porträtt av 

verkliga personer, trots att de lånat namn och levnadssätt från sådana. Jfr Lars 

Huldén, Carl Michael Bellman (Stockholm, 1994), s. 96.

6 Det finns även ett antal historiker om skilda orters bryggerier, däribland Bidrag till 

Stockholms bryggeriers historia I–VII (1930–1964), vilken består av en serie omfat

tande skildringar av huvudstadens bryggerier, Sture Mårtenson, Bryggerinäringen 

i Göteborg (diss., Göteborg, 1961) och Sven Axel Hallbäck, Bryggerinäringen i Vä-

nersborg 1642–1962 (Göteborg, 1964).

7 De franska skrifter som finns är betydligt senare – däremot finns sjuttonhundra

talsskrifter i exempelvis kemi – och från Nederländerna finns en enda volym.

Om hur ölet introduceras i Fredmans epistlar
8 Biografiska detaljer enligt R. Steffen, ”Carl Michael Bellman”; SBL, nätupplagan. 

Gustaf III karakteriseras f.ö. studentikost i Tage Danielssons och Hans Furuha

gens spex Gustav Hasa (1951): ”Han var en snäll man, gynnade Bellman.” Åtmins

tone hälften av påståendet är sant. Texten till spexet meddelades mig i december 

2014 av Östgöta nations i Uppsala förste kurator, Olof Melander.

9 Den äldsta episteln är den nuvarande Fr.Ep. 5, som tillkom någon gång på våren 

1770 och som skulle kunna kallas för ”urepisteln”, eftersom den var Fredmans epis

tel innan de övriga åttioen var påtänkta. Denna epistel bar ursprungligen nr 1 och 

inleds med att bröderna trampar druvor, och så nämns ”The Ölepheser” och ”The 

Gutårinter” – dryckenskapens parodi på de korintier och efesier som Paulus tillställ

de sina epistlar (Fr.Ep. 5:8f, s. 23). En orsak till att Bellman ändrade ordningsföljden 

var antagligen att Fr.Ep. 5 endast är en uppmaning till dryckenskap, inte en pre

sentation av gestalterna. Ordningsföljden diskuteras bl.a. hos Olof Byström, Kring 

Fredmans Epistlar, deras tillkomst och utgivning (diss., Stockholm, 1945), s. 100ff.

10 Thunæus 1970, s. 15f. 

11 Magnus von Platen diskuterar det dramatiska i Bellmans diktning, men också 

hur hans dryckesvisor mynnar ut i en skål. Avslutningen på gubben Noach – ”Nej 

i botten, nej i botten / Drack man ur så här” (Fr.S. 35:47f., s. 86) – inleder reso

nemanget: ”Ingen scenanvisning kunde tydligare tala om vad sångaren här skall 
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företa sig: han skall lyfta bägaren och tömma den.” Magnus von Platen, ”Konsten 

att sluta epistlar”, 1700-tal (Stockholm, 1963), s. 213.

12 Om konferencierskapet skriver Staffan Björck i ”Fredman som conférencier. En 

synpunkt på Bellmans konstnärskap”, i Kring Bellman, red. LarsGöran Eriksson 

(Stockholm, 1964; 1982), men också Lönnroth talar om ”konferencierrepliker”, 

Lars Lönnroth, Ljuva karneval! (Stockholm, 2005), s. 172. HansGöran Ekman 

betraktar istället Fredman som Bellmans språkrör eller ”buktalardocka”, vilket 

jag tycker är att förenkla relationen mellan författare och diktjag. HansGöran 

Ekman, Fluidum svalla! (Hedemora, 2008), s. 78. Kurt Johannesson har studerat 

Bellmans författarskap utifrån tidens beroende av ceremonier: ”I de äldsta femtio 

epistlarna tvingas vi ständigt av Fredmans vinande rop och demoniska utstrål

ning in i den dansande och drickande kretsen.” Enligt Johannesson ändrar ce

remonierna i Fredmans epistlar karaktär under tillkomsttiden. Kurt Johannesson, 

”Bellman och ceremonierna”, Tio forskare om Bellman (Stockholm, 1977), s. 109f.

13 LarsGöran Eriksson talar om att Fredman ”instiftar den nya nattvarden i sitt 

namn”, men avser då Epistel nr 24: ”Systrar hören! / När J rören / Uppå krogen 

glas och stop, / Drick min skål då allihop” (Fr.Ep. 24:41f., s. 76), ”Fredmans död”, 

Bonniers Litterära Magasin 1959:7, s. 588.

14 Ekman betonar stopets och andra dryckeskärls centrala ställning hos Bellman, 

både som sexualsymboler och som symbol för drickandet, där stop, bägare och 

glas ibland upphöjs på samma sätt som diktens gestalter. Ekman 2008, s. 83ff.

15 Carl Michael Bellman, Lefvernesbeskrifning, utg. Olof Byström (Stockholm, 1947). 

16 Bellman umgicks flitigt också med andra grenar av familjen Westman, och det 

är inte osannolikt att bryggaren stödde honom ekonomiskt. Hushållning var inte 

Bellmans starka sida, och i juni 1794 – när han alltså hade mindre än ett år kvar 

att leva – sattes han under förmyndare. Förmyndarna var dels Abraham Westman 

Lorentsson, dels Martin Lindström, Bellmans svåger och vän samt för övrigt kam

rer vid Kronobränneriet på Kungsholmen. StU XI, kommentar s. 67f. Det antyds 

här Bellman haft svårt för bryggarkungen, ett antagande som grundas på sonen 

Adolphs berättelse om en vän som gjort skalden ”sårad af hans mindre grannlaga 

bemötande”. Westman var uppenbarligen hetlevrad och lättledd – han var inblan

dad i några politiska bråk under denna tid – och hans levnadstecknare konstaterar 

att epitetet ”pratmakare” (som han fick av en motståndare) inte var helt malplacerat. 

Forsstrand 1918, s. 64. Däremot tycks det osäkert om Adolph Bellman verkligen 

avsåg Westman – skulle Bellman hysa sådana känslor mot en välgörare? Landen 

beskriver först Westman som ”Häftig och burdus till humöret” och påstår sedan: 

”Skalden har kanske inte alltid haft så lätt att fördra honom, men kom att under sina 

senare år tillhöra familjens nära umgänge.” Landen 2008, s. 291.

17 Thunæus 1970, s. 199f. Beskrivningen bygger på försäkringshandlingar från 1828. 

Att det rörde sig om ett nybygge framgår av Forsstrand 1918, s. 85.
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Om hur ölet bryggs – hos Bellman och i verkligheten
18 Det fanns också många vidskepliga föreställningar förknippade med ölbryggan

det, även om sådana inte förekommer i sjuttonhundratalets bryggerilitteratur.  

F. Kunze, ”Ölet i den germaniska folktron”, Svenska bryggareföreningens månads-

blad 1895, s. 333f.

19 Ett mälteri från tiden finns bevarat i Leufsta i norra Uppland, där det numera 

också finns ett mycket aktivt mikrobryggeri. Detta mälteri beskrivs på flera håll i 

donationen, bl.a. i Pet. Wäsström, ”Beskrifning på den vid Leufstad Bruk förledet 

år gjorde Inrättning af et Mälthus och TorkUgn”, KVAH 1769, s. 277–283 och i en 

artikel av Sten Simonsson, ”Ett mälteri från 1760talet vid Leufsta bruk”, Svenska 

bryggareföreningens månadsblad 1935, s. 188–196.

20 Reinerus Broocman, En Fulständig Swensk Hus-Hålds-Bok (Norrkiöping, 1736), 

Avd. 2, s. 175. [Cajsa Warg,] Hjelpreda I Hushållningen för Unga Fruentimber (Stock

holm, 1755), s. 642ff. Alla citat kommer från Broocman. Thunæus anser Cajsa 

Wargs redogörelse ”ganska oredig och svårläst”. Thunæus 1970, s. 99.

21 Der vollkommene Bierbrauer (Altona und Leipzig, 1795), s. 43. Två upplagor – 1784 

och 1795 – av detta verk finns i donationen. Upplagorna skiljer sig något åt. Den 

äldre är i något mindre format, och den senare har ett förord, som uppger att fel 

har rättats och nya rön uppmärksammats.

22 J.J. Becher, Der kluge Hausz-Vater, s. 230. Exemplaret i samlingen saknar titelblad 

och därför både tryckort och tryckår, men boken kom i många upplagor under 

1600 och 1700talen. Inte heller katalogen till donationen uppger upplaga. På 

exemplaret är titel och författarnamn är ditskriva för hand på ryggen. Förfat

taren Johann Joachim Becher levde 1635–1682, och bokens fullständiga titel är 

Kluger Haus-Vater, Verständige Haus-Mutter, Vollkommener Land-Medicus, wie auch 

Wohlerfahrner Ross- und Viehe-Artzt. Nebenst einem Deutlichen und gewissen Hand-

Griff, die Haushaltungs-Kunst Innerhalb 24 Stunden zu erlernen ... Welchem anitzo noch 

beygefüget des edlen Weidmanns geheimes Jäger-Cabinet wie auch einige nützliche und 

nöthige Rechts- und andere Formularien. 

Tre av de fyra elementen diskuteras både i tyska och engelska böcker, som 

Friedrich Wilhelm Heun, Versuch der Kunst alle Arten Biere nach englischen Grund-

sätzen zu brauen (Leipzig, 1777), s. 1–22 och [Michael Combrune], An Essay on 

Brewing (London, 1758), s. 20–52.

23 Thomas Tryon, A New Art of Brewing Beer, Ale and other Sorts of Liquors (2. uppl., 

London, 1691), s. 91ff, 65ff. Tryon (1634–1703) var asket, vegetarian och kristen 

mystiker. Till yrket var han hattmakare, men han författade också en rad själv

hjälpsböcker. James Sumner, Brewing, Science, Technology and Print, 1700–1880 

(London, 2013), s. 18.

24 Sjöstrand 1990 (a) och (b). Ölet tas också upp i en blogg av Lars B. Andersson, 

http://larsbandersson.wordpress.com/2012/09/13/ombellmanochol/. 
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Om hur Bellman skildrar ölet
25 Texterna finns också sökbara på http://www.bellman.net/.

26 Noterade andra drycker är: safter (d.v.s. Bacchi safter, vilket ofta innebär vin), 

bischoff (en rödvinbål av sangriakaraktär), olja, mjöd, huile de Venus, store Mo

gols aftonfinkel, persico[brännvin/likör], finkel, likör, maglikör, sötkummil, ar

rack, bål, punsch, nectar, vatten, mjölk, mandelmjölk och slutligen kaffe. ”Kaffet 

är högt skattat hos Bellman”, menar Olle Holmberg aningen överdrivet i de svens

ka kafferepens tid, ”Bellman och maten”, Gastronomisk kalender 1961, s. 140. Andra 

kärl är bägare, kanna, carafin, dryckeskärl, så, (öl)kanna, (öl)bägare, tunnså, (öl)

tunna, kalk, (half)ankare, stånka, mjölkbytta, remmare och tumlare. Nordstrand 

tycks ha gjort en liknande genomgång, men utan att närmare redovisa resultatet. 

Han nämner varken porter eller färskölets olika varianter. Bo Nordstrand, Bell-

man och Bacchus (diss., Lund, 1973), s. 122. Thunæus refererar en uppräkning från 

en artonhundratalsartikel, som utöver de redan nämnda också inbegriper körs

bärsöl, Braunschweiger mumma och öl från S:t Helena. Thunæus 1970, s. 141. En 

inte helt övertygande diskussion om graverade glas och emblematik hos Bellman 

förs av MarieLouise Sibbmark i ”Stjärnan, solen och Kungsholms glasbruk – en 

bellmantolkning”, Bellmansstudier (20) 1998, s. 39–54. Lönnroth diskuterar istället 

flaskan som symbol. En ”förälskad monolog” från 1764 riktas till flaskan: ”Min 

ängel, jag ditt sköte dir [d.v.s. diar], / och värmer mina leder”. Detta snuttande på 

flaskan gör den, enligt Lönnroth, till både ”älskarinna och amma”. och han asso

cierar till såväl ”oralsex” som ”ett spädbarns diande”. Lönnroth 2005, s. 79.

Vid Bellmanssällskapets höstmöte 20 oktober 2013 beredde Henrik Mickos 

mig och andra intresserade möjlighet att smaka på tio bellmanska drycker, däri

bland bischoff, huile de Venus samt rött vin med och utan pimpinella. Där medde

lade jag också församlingen mina första forskningsrön om öl hos Bellman, följt av 

provsmakning av såväl enkelt som dubbelt öl.

27 Mått enligt SAOB:s nätupplaga, för tunna kompletterat med Nordisk Familjebok  

(2. uppl.) vol. 30 (1920).

28 StU IV, Kommentarer, s. 129, 173f. Kommentarerna är osäkra på begreppet finsk 

lura, och det tycks ha varit en undflyende dryck med närmast mytiska egenskaper. 

Bellmanforskaren Peter Lind har dock påpekat att det antagligen rör sig om det 

självjästa ölet ”sahti”, som förekommer i Kalevala och diskuteras jämte vanlig öl

bryggning av Carl Hellenius i Anmärkningar Öfwer Finska Allmogens Bryggnings-sätt 

(diss., Åbo, 1780). 

29 En god översikt av dryckeskärl och deras användning ges i Sven T. Kjellberg, Att 

dricka öl (Lund, 1962). Bilder på dryckeskärl finns även hos Nordstrand 1973, ark 

mellan s. 120 och 121. Se även Jan Erik Anderbjörk, ”Flaskor och buteljer”, Svensk 

bryggeritidskrift 1952, s. 199–210.
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30 Bo Nordstrand har i Ordindex till Fredmans Epistlar (Lund, 1970) räknat till 27 fö

rekomster av ordet ”öl” (detta inbegriper alltså inte andra beteckningar för samma 

företeelse), vilket placerar det på samma nivå som ”flaska”, ”fot” samt hjälpver

bet ”ha”. Listan toppas av verbet ”vara”, och ”vin” förekommer 42 gånger. Nord

strand 1970, s. 14. 

31 Epistlarna nr 28, 29, 37, 38, 44, 52, 69, 70, 74 saknar specificerad alkohol. Be

skrivningen av kvinnliga behag är framträdande i sex av dem, nämligen i nr 28 

(Om et anstäldt försåt emot Ulla Winblad), 29 (Til de förnäma), 44 (Öfver Bred

strömskans och Movitz melankoli), 52 (Til Movitz när hans Fästmö dog), 70 (Om 

något som passerade i ArtilleriLägret), 74 (Bergströmskans porträtt).

32 Kanna är också (som nämnts ovan) ett rymdmått, som rymmer drygt två liter. 

Också mängden tyder på att det handlar om öl.

33 Fakta om Puffs liv är hämtade ur Helmut Walther och G. Keil, ”Puff, Michael, aus 

Schrick (Schrick[ius]),” Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon VII 

(Berlin och New York, 1989), spalt 905–910.

34 Flera upplagor finns digitaliserade av Bayerische StaatsBibliothek och tillgängliga 

på nätet. Den tidigaste av dessa är från 1481 och den senaste från omkring 1535. 

Bayerische StaatsBibliothek, http://bildsuche.digitalesammlungen.de.

35 http://handschriftencensus.de./werke/2170. Ett av dessa (som är ungefär jämnår

igt med vår inkunabel) finns på Beinecke Library, Yale, och är tillgänglig på nätet: 

http://brbldl.library.yale.edu/vufind/Record/3443853 .

36 Walther och Keil 1989, spalt 909.

37 Michael [Puff von] Schrick, Von den gebrannten Wasser (Augsburg, 1483).

38 Samma uppläggning har också en konkurrerande augsburgsupplaga från året 

innan (1482) och den handskrift, som förvararas på Yale. http://bildsuche.digi

talesammlungen.de/index.html?c=viewer&bandnummer=bsb00013338&pima

ge=7&v=2p&nav=&l=de , http://brblzoom.library.yale.edu/viewer/1236925

39 Nordstrand anser att öl och brännvin är vanligare i de äldre epistlarna om ”de 

vilda krogbalerna”, men jag har inte kunnat urskilja detta. Däremot har han rätt 

i sin ganska självklara tes att ju borgerligare skildring (i modern bemärkelse), de

sto vanligare är vin som dryck. Nordstrand 1973, s. 142. Genrefrågor diskuteras i 

Nordstrand 1973, för epistlarna särskilt s. 140–152.

40 Samma preferenser uttrycker Åvall i Bacchi Orden: ”Jag låfvar at jag eij ett enckelt 

lif fördrager: / Jag tål ej enckelt öhl – förringa eij min lager!” (StU IV:85).

41 Hillbom om Polens delning i kommentarerna till Fr.Ep. II 1990, s. 202.

42 Varken Hillboms utgåva eller StU I förklarar varför ölet är både rött och grönt. 

Det gröna beror rimligen på tillskott av örter, men det röda är mera svårlöst. Möj

ligen handlade det helt enkelt om att det mörka ölet (liksom brittisk bitter) kunde 

få en rödaktig ton i ljussken. Kanske tyckte även samtiden att beskrivningen var 
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svårbegriplig – vissa handskrifter har varianter som ”Gott tuppelt ehl” och ”godt 

klas ehl”. Fr.Ep. II 1990, s. 201.

43 Översikten bygger på Jessica Warner, Craze (London, 2003), passim.

44 Warner 2003, s. 35, Henrik Schück, ”Stockholm på Bellmans tid”, Svenska bilder V 

(Stockholm, 1941 a), s. 288.

45 Warner 2003, s. 3. 

46 Den sociala oron diskuterar jag i min understreckare om Warner 2003, Svenska 

Dagbladet 14/11 2003.

47 Denna diskussion förekommer inte alls hos Warner. ”Ölet var ’en integrerande del i 

livsmedelsförsörjningen’”, konstaterar Hallbäck 1964, s. 19f., och den uppfattning

en var det vanliga under sjuttonhundatalet. För öl och näring, se vidare nedan.

48 Rothof 1762, s. 735f. Rothof citerar också sextonhundratalsförordningar som för

ordar bruk av svenskt öl framför utländskt. Ibid. Han kallar öl för ”en bekant 

Swensk drick” och jämför den med franskt och rhenskt vin. Ibid., s. 735.

49 Olaus Bromelius, Lupologia (Stockholm, 1740), s. 36f. Samma citat finns i första 

upplagan, Olaus Bromelius, LUPOLOGIA (Stockholm, 1687), s. 59. Det är alltså an

draupplagan som finns i donationen, men också förstaupplagan finns på UUB. Att 

mumman i dikten kallas ”bitter” är nog inte bara ett nödrim, utan ytterligare ett 

bevis på hur mycket den skilde sig från vår tids mumma. Tallbark bidrog nog knap

past till sötman.

Även i Jacob Serenius Engelska Åker-Mannen (Stockholm, 1727) finns en dikt, 

denna gång en pastoral där den engelske åkermannen hälsas välkommen till det 

svenska lantbruket: ”Tag Ceres wår i hand och kyss wår Swenska Vesta!” Serenius 

1727, s. 255. 

50 Der vollkommene Bierbrauer 1795, s. 21.

51 Warg 1755, s. 45f. I Bryggareföreningens donation finns inte mindre än sju exem

plar av Cajsa Wargs bok, utöver förstaupplagan även 2. uppl (1759), 7. uppl. (1780), 

11. uppl. (1800), 12. uppl. (1809), 13. uppl. (1814) samt 14. uppl. (1822). Bristen på 

svält hos Bellman påtalas av Holmberg 1961, s. 136. Ringblom ser dock Bellman 

som en ganska påver matskildrare, vilket jag inte håller med om. Anders Ring

blom, ”Om Bellman, maten och sinnenas retning”, Bellmansstudier (20) 1998, s. 20.

52 Bengt Bergius, Tal, Om Läckerheter (Stockholm, 1787), s. 258n.

53 Warg 1755, s. 628. Märta Helena Reenstierna, Årstadagboken I. 1793–1812 (Stock

holm, 1966), s. 112.

54 [Johannes Colerus,] J. Coleri Oeconomia (Stockholm, 1694), s. 237.

55 Colerus 1694, s. 237.

56 Warg 1755, s. 44.

57 För ordspråk och olust, se Nordisk familjebok (2. uppl.), band 34 (1922), s. 113. En

ligt uppslagsbokens definition innehöll ölsupa också mjöl och vatten, men tillred
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ningen tycks ha varierat. Omdömet ”vidrigt” bygger på egen erfarenhet av ölsupa, 

som dock tillretts av svagdricka och mjölk och alltså snarast var ölost. 

58 Excerpter på orden ”ölost”, ”ölostvassla”, ”ölsupa” som mig vänligt tillställts av 

SAOB:s redaktion, 7.1 2015. Linnéexcerpten är från omkring 1750. Ett av beläg

gen på hur ölostvassla användes för att blanda ut medikamenter är Johan Johans

son Hartmans ”Berättelse om flera hufvudsvaga menniskor, Maniaci, och försök 

att bota dem, KVAH 1762, s. 276f. Bland SAOB:s excerpter på ”ölostvassla” finns 

också en ur en reseskildring av Carl Petter Thunberg: ”Gifves väl något barn, 

som ej vet, att Hunden skäller, Fåret bräker, ... at Ölostvassla nyttjas om aftnarna, 

Filbunke om sommaren m.m.?”

59 Ekman 2008, s. 73.

60 ”Ölsoppa och kaffe”, Svenska bryggareföreningens månadsblad nr 4 1886, s. 12.

61 Att pimpinella inte var vanligt som ölkrydda har meddelats mig av Henrik 

Mickos. Sedan lång tillbaka var den dock en vanlig trädgårdsväxt. Adelig Öfning 

tar upp odlingsknep och rekommenderar också användning i sallad. Uppräk

ningen av lämpliga örter där är synnerligen fascinerande – inte nog med att här 

finns vitlök, här rekommenderas man också att odla ”Tartufeler” (potatis) för de 

vackra blommornas skull. Adelig öfning. Fiortonde Tome (Stockholm, 1690). Linné 

upptäckte under sin gotländska resa att pimpinella växte vild på Gotland, vilket 

förvånade honom. Carl Linnaeus, ”Professor C. Linnæi, Samling af Et Hundrade 

Wäxter Upfundne på Gothland, Öland och Småland”, KVAH 1741, s. 187.

62 Der vollkommene Bierbrauer 1795, s. 22. 

63 Ekman diskuterar huruvida Sjögren eller Fredman yttrar orden, men det borde väl 

rimligen vara den senare, epistlarnas konferencier och ceremonimästare. I denna 

epistel framstår enligt Ekman Fredman som inte bara nykter, utan också som ”en 

parodisk ordningsvakt”. Ekman 2008, s. 75.

64 Rothof 1762, s. 735.

65 Carl von Linné, ”Anmärkningar om Öl”, KVAH 1763, s. 57. Linnés uppsats är en 

lätt omarbetning av hans anonyma artikel i 1749 års almanacka.

66 Nils Afzelius, ”Myt och bild i Bellmans dikt”, i Myt och bild (2. uppl, Stockholm, 

1964), s. 37. Kopplingen avundpilaralkohol har Peter Lind påpekat för mig.

67 Just Mollbergs varierande framtoning nämns av Britten Austin 1979, s. 91f.

68 Britten Austin 1979, s. 109. Om mytologi och realism, ibid. s. 99 samt Afzelius 

1964, s. 20.

Om Fredmans avsked och ölets makt
69 Detta påpekas av Lönnroth 2005, s. 163.

70 I kommentarerna till epistlarna förklaras ”enkelt öl” med ”svagdricka”, Fr.Ep. II 

1990, s. 36.
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71 Citat efter E. Bergman, ”De svenska bryggerierna i 1700talets mitt”, Svenska 

Bryggareföreningens månadsblad 1931, s. 381.

72 För dateringsgrunder, se Fr.Ep. II 1990, s. 336f. Den ganska uppenbara parallellen 

har redan Lönnroth påpekat, 2005, s. 314f. Jag håller dock inte med honom om att 

episteln har ”lågkomiska” drag. Ibid., s. 317. Episteln hör till de mest genomfors

kade och har bl.a. diskuterats av Byström 1945, s. 154f., Eriksson 1959 och Huldén 

1994, s. 109. 

73 Likheterna mellan Fredman och Kristus påpekades av Eriksson 1959, s. 592f.  

Erikssons tolkning gav upphov till polemik av Torsten Dixelius, ”Fredman, Cha

ron och Beckmanskans särk” och Sven Collberg, ”Ett inlägg angående Fredmans 

Ep. 79”, båda i Svensk litteraturtidskrift 1960.

74 Kommentarerna till StU säger ”spritkummin”, men det måste vara ett sättnings

fel. StU V, kommentarer s. 65.

75 Också Hofsten tolkar tallstrunten i ep. 80 som brännvin och förankrar detta i 

gestalternas ”höggradiga berusning”. Nils von Hofsten, Pors och andra humleersätt-

ningar och ölkryddor i äldre tider (diss., Uppsala, 1960), s. 158.

76 Detta har också uppmärksammats av Björck 1982, s. 60.

77 Lars Huldén gör en religiös tolkning av epistel 82, ser den som en slags sista natt

vard och betraktar Fredmans ”skuld” som skulden till den högste och Ulla som 

Kristi brud. Lars Huldén, ”Fredmans epistel 82”, Bellmansstudier (24) 2012, s. 

149–160. Tolkningen är alls inte omöjlig. En liknande, men inte lika genomförd 

tolkning görs av Lönnroth 2005, s. 332f.

78 Thomas Bredsdorff, ”Fredmans fødsel”, Bellmansstudier (18) 1984, s. 16. 

79 Citat och uppgifter om tillkomst från Fr.S. II 1992, s. 247f.

80 ”Tunnan och glaset är Bacchi vanliga attribut”, konstaterar Afzelius 1964, s. 25.

81 Penningkursens nominella värde.

82 Fr.S. 28 som disputationsparodi har studerats av Lars Burman, ”Lärt gräl. Fred

mans sång N:o 28 och 1700talets disputationskultur”, Tidskrift för litteraturveten-

skap 2014:1, s. 5–15.

83 Krogen Gröna Lund diskuteras av Nils Afzelius i ”Sjömanskrogen Lokatten”, Sta-

den och tiden (Stockholm, 1969 a), s. 65.

84 Jfr Carl Larsson och Magdalena Hellquist, Ordbok till Fredmans Epistlar (Stock

holm, 1967), s. 151, där bruket av ”märg” här och på andra håll förklaras som 

”överdrivna, poetiskt målande uttryck för vilket behovet av rimord kan ha spelat 

in”. Man kan dock notera att ”öl” inte står i rimställning. När däremot en ”Bacchi 

man” i Bacchi Tempel beskrivs som ”Korrs hur han flåsar vört och svettas rök och 

damm!” handlar det nog bara om dålig andedräkt efter mycket öldrickande. Strax 

innan har vännerna tillönskats ”ett maijregn utaf öhl”. StU V:35.
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Om ölet i verkligheten
85 Johan Henrik Kellgren, Samlade skrifter (Stockholm, 1937), I:267. Efter detta an

grepp var relationen mellan Kellgren och Bellman minst sagt frostig under lång 

tid innan (sägs det) gemensamma vänner sammanförde dem. Kellgren hörde se

dan till redaktionen för Fredmans Epistlar och skrev det berömda företalet. Om 

relationen mellan de båda skriver bl.a. Henrik Schück i ”Kellgren, Bellman och 

Gustaf III”, Svenska bilder V (Stockholm, 1941[b]), s. 352ff., Dag Hedman, ”Kam

pen på det gustavianska litterära fältet”, Samlaren (118) 1997, s. 17ff., Torkel Stål

marck, ”Kellgren vs Bellman – en utdragen process”, Samlaren (119) 1998, s. 96ff. 

Schück påtalar f.ö. att de båda skalderna uppenbarligen aldrig blev du och bror. 

Schück 1941 b, s. 352.

Mindre bekant är att Bellman döpte sin yngste son Adolph Martin Hindrich 

Jacob Bellman efter Kellgren: ”HINDRIC efter en mig hedrande wän Kongl Sect 

Kellgren [...] Summa Summarum / Efter en Printz och några ypperliga män, / och 

wänner / Stockholm den 5 / novembr 1790. / Häraf kommer Extract at / afgå till 

Kgl Sect / Kellgren – Amen.” Citerat efter Nils Afzelius, ”Bellmans familjebibel”, 

Staden och tiden (Stockholm, 1969 b) s. 108.

86 Av de engelska har två böcker huvudtiteln Every Man his own Brewer, och Samuel 

Child uppger i den nyare av dessa att hans målgrupp är ”the Tradesman, the Arti

zan, and the Mechanic”. Samuel Child, Every Man his own Brewer. A Small Treatise 

(4. uppl., London u.å. [1794?]), cit. s. [4]. Dateringen till c:a 1794 enligt British 

Librarys onlinekatalog. Childs bok trycktes 1796 också i en amerikansk upplaga. 

Library of Congress onlinekatalog. Every Man his own Brewer, or a Compendium of 

the English Brewery (London, 1768) – en svårtydd blyertsanteckning uppger förfat

taren vara J.H. Cruwel, men varken Libris, katalogerna vid Cambridge University 

Library, British Library eller Library of Congress uppger någon författare. Det rör 

sig inte om olika upplagor av samma bok, – den äldre är en liten kvarto på 256 s. 

(+ 4 s. reklam), den yngre i aningen större format, men på bara 23 s.

Morrice definierar sin målgrupp som ”for young Brewers, and for the Benefit 

of Country Gentlemen”. Alexander Morrice, A Treatise on Brewing (3. uppl., Lon

don, 1802), s. [19]. Även här balanseras alltså den professionella målgruppen mot 

högreståndsamatörer. Den engelske författaren George Watkins slog 1768 fast: 

”The art of brewing is not known in families.” George Watkins, The Compleat 

English Brewer (London, 1768), s. v. Detta bekräftas av Monckton, som anser att 

hembryggandet avtog under århundradet och att i princip bara större lantgods, 

bönder och kanske mycket isolerade hushåll bryggde sitt eget öl. H.A. Monckton, 

A History of English Beer and Ale (London, Sydney, Toronto 1966), s. 137.

87 [Emanuel Balling,] Den Wärdiga Bondhustrun (Lund, 1801). En annan aspekt på 

kvinnan och ölet framträder i Utwalda Konster För Fruntimmer (Wästerås, 1775), 
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som innehåller tips på hur man tar bort öl och vinfläckar ur kläder – man tvättar 

dem i saltblandat vatten (s. 14).

88 [Rudolph Zackarias Becker,] Nöd- och Hjelpe-Bok för Bondeståndet (Stockholm, 

1804) s. 129–141.

89 De två första årgångarna – 1739/40 och 1741 – är omtryckta 1743. I donationen 

finns också KVAH i tysk översättning i tio band. 

90 Nils Brelin, ”Huruledes öl ock swagdricka kunna öfwer såmmaren ock många 

år bewaras, så at de icke surna”, KVAH 1740, s. 295. Det exemplar av KVAH som 

finns i donationen är ett omtryck från 1743, vilket innebär att pagineringen skiljer 

sig mellan detta och den text som finns tillgänglig på nätet, http://centrumdb.

kva.se/kvah/. I den senare finns citatet på s. 301. Det finns också smärre skillnader 

mellan trycken. Johann Christian Wiegleb, Onomatologia cvriosa artificiosa et magi-

ca (3. uppl., Nürnberg, 1784), s. 183. För Brelins biografi, se B. Linden, ”Nicolaus 

Johannis Brelin”, SBL, nätupplagan samt Lars Burman, Eloquent Students (Uppsa

la, 2012), s. 30ff. 

91 Brelin 1740, s. 295. Brelins artikel nämns också hos [Karl Dahlman,] Swenska 

Red-Dejan (Stockholm och Upsala, 1743), s. 155f.

92 Nils Brelin, ”En brygginrättning äfwen”, KVAH 1742, s. 72. Ett annat ölrelaterat 

bidrag i KVAH är Linnélärjungen Pehr Kalms ”Beskrifning på hvad sätt dricka 

göres i Norra America af et slags Gran”, KVAH 1751, s. 190–196. Kalm hade gjort 

en flerårig resa till Amerika och längtade alltid tillbaka, trots att han blivit profes

sor i Åbo.

93 Broocman 1736, citat s. 173ff., 43. Bryggandet ägnar Broocman två sidor, humle

odlingen tretton.

94 Warg, 1755, bryggkapitel s. 642–651, cit. s. 650. Tunæus ger två exempel på be

skrivningar av husbehovsbryggning, varav det ena är Cajsa Wargs, Thunæus 1970, 

s. 99.

95 SAOB, nätupplagan.

96 Dahlman 1743, cit. s. 151. Också ett exemplar från 1772 finns i samlingen. För 

Dahlmans liv, se B. Boëthius, ”Karl E. Dahlman”, SBL, nätupplagan.

97 Thunæus 1970, s. 85

98 Der Zu allerley guten Getränken treuherziganweisende wohlerfarene und Curiose Kel-

ler-Meister (Nürnberg, 1731), s. 743f. Der vollkommene Bierbrauer (Frankfurt und 

Leipzig, 1784) och Der vollkommene Bierbrauer (Altona und Leipzig, 1795). Den 

tidigare upplagan (1784) saknar förord och håller sig mycket nära den äldre skrif

ten. Den senare upplagan (1795) är moderniserad – bl.a. har längre latinska citat 

översatts till tyska.

99 Thunæus 1970, s. 100. Hos Broocman 1736 skildras framställningen av ”Stock

holmsDubbelt öl” i nionde avdelningen, s. 14ff. Professionell avund, Monckton  

1966, s. 138. Bergman diskuterar tidskriften Beskrifning öfwer Konstnärer och Handt-
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värckare (1753), där vissa aspekter av yrkesbryggandet tycks ha beaktats. Bergman 

1931, s. 379ff.

100 Der vollkommene Bierbrauer 1795, s. 9. François Voltaire, Histoire de Charles XII, 

(Oxford, 1996), s. 159.

101 Der vollkommene Bierbrauer 1795, s. 9f.

102 Karl Dahlman Eskilsson, Inledning Til Swenska Humlegårds- Skogs- och Ängsskötslen 

(Stockholm, 1748), s. 33f.

103 Peter Lundberg, Den rätta Swenska Trägårds-praxis (Stockholm, 1773), s. 179ff.

104 Bromelius 1740, s. 36. 

105 Child [1794?], s. 5. 

106 Der vollkommene Bierbrauer 1795, s. 20.

107 Becker 1804, s. 141ff. Citat s. 142f.

108 [Christian Gust:son Roman,] En för alla Menniskor wäl inrättad Sundhets-Bok 

(Stockholm, [1743]), s. 36. Skriften är anonym och saknar tryckår. Uppgifterna 

har kompletterats genom Libris. Boken är sammanbunden med Dahlman 1743.

109 John Richardson, The Philosophical Principles of the Science of Brewing (Hull, 1798), 

s. [iii]. Detta är andra upplagan. Den första tycks att döma av British Library On 

Line Catalogue ha kommit 1788.

110 Morrice 1802, s. 107.

111 Linné 1763, s. 56.

112 Ibid., s. 57.

Om ölet man drack
113 Detta nämns bl.a. i Der vollkommene Bierbrauer 1795, s. 42.

114 Kyronius källare låg i Gillbergska huset (numera oftast kallat Gillbergska genom

farten) på Västra Ågatan i Uppsala. 

115 Linné 1763, s. 53.

116 Thunæus 1970, s. 119. Linné 1763, s. 54.

117 Christoph[er] Polhem, ”Nytt påfund at tappa Öl ock Win up ur Källaren, utan at 

behöfva gå der in”, KVAH 1743, citat s. 169f. Också Polhems son Gabriel Polhem 

behandlade ölfrågor i samma serie, närmare bestämt en ny sorts tapp till tunnor

na. Gabriel Polhem, ”Gabr. Polhems nya Påfund om TunnSwickor”, KVAH 1741, 

s. 77f.

118 Thunæus 1970, s. 111.

119 Lokatten var den krog som Bellman skildrade flest gånger – den förekommer i 

epistlarna 11, 59 och 77. Den förefaller ha haft ett internationellt klientel, där

ibland sjömän. I epistel 77 förekommer en öldrickande sjöman, ”Skepparn vid 

Stånkan med Svarta Peruken.” Afzelius 1969 a, s. 66ff. ”Danziger doppelbier” 

förekommer även i Bacchi Orden, StU IV:151.
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120 Der vollkommene Bierbrauer 1795, s. 133, Bergius 1787, s. 264n, Linné 1763, s. 58. 

SAOB, nätupplagan.

121 Der vollkommene Bierbrauer 1795, s. 127.

122 Linné 1763, s 59.

123 Bergius 1787, s. 262n. Linné ansåg dock att man riskerade få ont i magen av jästen, 

Linné 1763, s. 54.

124 Den Sluga och Förståndiga Gubben (5. uppl., Stockholm, 1806), s. 14.

125 Dikten är ett av beläggen på tallstrunt i SAOB, vars nätupplaga dock har en kryp

tisk hänvisning till Carléns Bellmansutgåva. Jag vill tacka Olof Holm, som hjälpt 

mig dechiffrera hänvisningen.

126 Linné 1763, s. 54. I Svensk bryggeritidskrift recenserar Sten Simonsson Hofstens 

magistrala avhandling från 1960. Bellman nämns bara vid ett tillfälle i skriften, 

även om öl och litteratur ägnas viss uppmärksamhet. Redan Simonssons samman

fattning ger dock en god bild av boken och meddelar intressanta anekdoter, som 

att det i fjortonhundratalets Arboga fanns hela sex borgare med tillnamnet Porsöl. 

Sten Simonsson, ”Pors och andra ölkryddor”, Svensk bryggeritidskrift 1960, s. 106ff. 

Bergius 1787, s. 263n.

127 Linné 1763, s. 58. Inte heller Bergius tycks uppskatta luran – den ”förtjenar ej 

namn af öl”, säger han. Bergius 1787, s. 265 n.

128 Thunæus 1970, s. 99, SAOB, nätupplagan.

129 Carl Sahlin, ”Det 100åriga ölet i Dannemora bergslag”, Svenska bryggareförening-

ens månadsblad 1938, s. 240–247. Linné 1763, s. 56.

130 David Kellnern, Hochnutzbare und bewährte Edle Bierbrau-Kunst (Leipzig & Eise

nach, 1710), s. 142.

131 Cajsa Wargs recept på tallstruntsbrännvin citeras på två håll i kommentarerna till 

StU, StU I s. CCLXII f. och StU IV, s. 302. På de förra stället refereras också en ut

saga av Samuel Ödman, att under hans skoltid i Växjö på 1760talet fick gossarna 

ledigt för att plocka tallstrunt. 

132 Child [1794?], s. [3].

133 SAOB:s nätupplaga nämner dock inte förekomsten i Fredmans sånger, utan två an

dra citat från 1777 respektive 1779. Ordet tas inte upp av Larsson och Hellquist 

1967.

134 Der vollkommene Bierbrauer 1795, s. 46.

135 Roman 1743, s. 34f. 

136 Der vollkommene Bierbrauer 1795 s. 104–145.

137 Linné 1763, s. 55f. Tryon 1691, s. 87ff. Broocman 1736, s. 82. Becker 1804, s. 21f.

138 Thunæus 1970, s. 115ff. Bryggarsläkten Roos behandlas i Samuel E. Bring och 

Sten Simonsson, Grönwalls bryggeri, Nürnbergs bryggeri och Wienerbryggeriet, Bidrag 

till Stockholms Bryggeriers historia VI (Stockholm, 1956). Portern berörs kortfat

tat s. 101f. Bring säger bl.a. att ”ingenstädes utom i anförda verser av Bellman har 
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jag funnit Westmans namn förbundet med porterbryggandet”. Det första svenska 

porterbryggeriet grundades någon gång kring 1790 i Göteborg av skotten Willi

am Knox. Ibid., s. 120. Samma diktparti berörs av Samuel E. Bring, ”Stockholms 

förste porterbryggare?”, Svensk bryggeritidskrift 1954, s. 273.

139 Thunæus 1970, s. 118.

140 Linné 1763, s. 57f., Bergius 1787, s. 267, s. 265n. Talet hölls i Vetenskapsakademien 

1780, men trycktes först 1787.

141 Kellnern 1710, s. 116.

142 Every Man his own Brewer (1768), s. iff.

143 John Richardson, Theoretic Hints on An Improved Practice of Brewing Malt-Liquors 

(London, 1777), s. 6, 9. 

144 Morrice 1802. Han behandlar Welsh Ale, s. 96 och Wirtemberg Ale, s. 100. 

145 Child [1794?], titelsidan. 

146 [William Ellis], The Complete Maltster and Brewer (London, 1765), s. xiv.

147 [William Ellis], The London and Country Brewer (4. uppl., London, 1742), inled

ning. Watkins 1768, s. iiif.

148 Morrice 1802, s. 43–63. 

149 Watkins 1768, s. 123, Child [1794?], s. [3]. Märkliga ingredienser och debatt, 

Sumner 2013, s. 110ff.

150 Monckton 1966, s. 137. I början av seklet fanns 750 bryggerier ”in the country”, i 

slutet 1.400. Ibid., s. 149.

151 Combrune 1758. I donationen finns också boken i fransk översättning.

152 Monckton 1966, s. 138. Indelningen av öl, James Sumner, ”John Richardson, sac

charometry and the poundsperbarrelextract”, The British Journal for the History of 

Science, vol. 34 No 3 (2001), s. 257f.

153 Combrune 1758, inledning, [s. 5ff.].

154 Ibid., s. xiv, 54.

155 Ibid., s. 71f.

156 Sumner 2013, s. 34. Michael Combrune, Theory and Practice of Brewing (London, 

1762). Jag har läst boken som elektronisk resurs genom UUB. För utvecklingen 

av mätredskap, se Sumner 2001, s. 258ff. Namnet ”saccharometer” kom sedan att 

användas för en rad skilda mätinstrument.

157 Monckton 1966, s. 139.

158 Morrice 1802, Introduction, (opaginerad). Om Richardson ibid., s. 43f.

Om ölets älskare, om samhället och om Bellmans värld
159 Bergius 1787, s. 272f. I texten finns ett tryckfel – det står ”Caffé komkommit”.

160 SAOB, nätupplagan.

161 För framväxten av ”medelståndet”, se Sten Carlsson, Ståndssamhälle och ståndsper-

soner 1700–1865 (diss., Lund, 1949), s. 259ff.
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162 Pelle Holm, Ordspråk och talesätt (Stockholm, 1965; 1994), s. 379. Holms källa är 

en ordspråksbok från 1665. Adelig öfning. Trettonde Tom (u.å.), s. 74. Den fjortonde 

volymen har tryckåret 1690 och är i donationens exemplar inbunden före den tret

tonde. En kort genomgång av ordspråk om öl görs av Henry Willgrund i ”Ööl och 

bröd giöra kinder rödh”, Svensk bryggeritidskrift 1950:89f.

163 Sumner konstaterar i sin bok om öl och naturvetenskap att definitionen av öl se

dan mitten av nittonhundratalet stämt rätt väl överens med Brendan Behans ”it 

’makes you drunk’”, medan sjuttonhundratalets öl inte nödvändigtvis verkade be

rusande utan bland annat var ”a staple foodstuff”. Sumner 2013, s. 2. Ölransoner, 

Monckton 1966, s. 137.
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Förkortningar

Fr.Ep.  Fredmans Epistlar

Fr.S.  Fredmans Sånger

KB  Kungliga biblioteket, Stockholm

KVAH  Kungliga Vetenskapsakademiens Handlingar

SAOB  Svenska Akademiens Ordbok

SBL  Svenskt Biografiskt Lexikon

StU  Carl Michael Bellmans skrifter. Standardupplaga utgiven   

  av Bellmanssällskapet (Stockholm, 1921–2002)

UUB  Uppsala universitetsbibliotek
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Källor och litteratur

Asterisk (*) markerar att verket finns i donationen.

Otryckt material

UUB

Katalog över Svenska Bryggareföreningens donation. Förvaras i katalogrum

met på Carolina Rediviva.

Tryckt material

Adelig öfning. Trettonde Tom (u.å.)

Adelig öfning. Fiortonde Tom (Stockholm, 1690)

Afzelius, Nils, ”Myt och bild i Bellmans dikt”, Myt och bild. Studier i Bellmans 

dikt (2. uppl., Stockholm, 1964)

–, ”Sjömanskrogen Lokatten”, Staden och tiden. Studier i Bellmans dikt (Stock

holm, 1969 [a])

–, ”Bellmans familjebibel”, Staden och tiden. Studier i Bellmans dikt (Stockholm, 

1969 [b])

Anderbjörk, Jan Erik, ”Flaskor och buteljer. Några anteckningar om glastill

verkningen i äldre tider”, Svensk bryggeritidskrift 1952

Andersson, Lars B., blogg ”Om Bellman och öl”, http://larsbandersson.word

press.com/2012/09/13/ombellmanochol/.

Austin, Paul Britten, The Life and Songs of Carl Michael Bellman, Genius of the 

Swedish Rococo (Malmö, 1967)

– , Carl Michael Bellman. Hans liv, hans miljö, hans verk (Stockholm, 1970; 1979)

* 

* 

* 
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[Balling, Emanuel,] Den Wärdiga Bondhustrun. En Prisskrift öfwersatt med Föränd-

ring och Tillägg af Carl Fredrik Fallén (Lund, 1801)

Becher, Johann Joachim, Johann Joachim Bechers Kluger Haus-Vater, verständige 

Haus-Mutter, vollkommener Land-Medicus, wie auch Wohlerfahrner Ross- 

und Viehe-Artzt. Nebenst einem Deutlichen und gewissen Hand-Griff, die 

Haushaltungs-Kunst Innerhalb 24 Stunden zu erlernen (utan titelblad och år, 

men med ryggtiteln Der kluge Hausz-Vater) 

[Becker, Rudolph Zackarias,] Nöd- och Hjelpe-Bok för Bondeståndet eller beskrifning 

öfwer Mildberga By i dess lycka och olycka. Från Tyskan öfwersatt och omarbetad 

af Johan Jacob Hedrén (Stockholm, 1804)

Bellman, Carl Michael, Carl Michael Bellmans skrifter utgivna av Bellmanssällska-

pet I, IV, V, VII, XI, XIV (Stockholm, 1921–2002)

–, Lefwernesbeskrifning, utg. Olof Byström (Stockholm, 1947)

–, Fredmans epistlar, utg. Gunnar Hillbom och James Massengale, I–II (Stock

holm, 1990)

–, Fredmans sånger, utg. Gunnar Hillbom och James Massengale, I–II (Stock

holm, 1992)

–, texter på http://www.bellman.net/

Bergius, Bengt, Tal, Om Läckerheter, Både i sig sjelfva sådana, och för sådana ansedda 

genom Folkslags bruk och inbillning, Hållet för Kongl. Vetenskaps Academien Vid 

Præsidii nedläggande, Den 3 Maj 1780, Andra delen (Stockholm, 1787) 

Bergman, E., ”De svenska bryggerierna vid 1700talets mitt”, Svenska Bryggare-

föreningens månadsblad 1931

Bidrag till Stockholms bryggeriers historia I –VII (1930 –1964)

Bierbrauer, Der vollkommene Bierbrauer. Oder Kurze Unterricht alle Arten Biere zu 

brauen, wie auch verdorbene Biere wieder gut zu machen, auch alle Arten zu 

Kräuter-Bieren. Nebst einen Anhang von Methsieden (Frankfurt und Leip

zig, 1784)

– , Der vollkommene Bierbrauer. Oder Kurze Unterricht alle Arten Biere zu brauen, 

wie auch verdorbene Biere wieder gut zu machen, auch alle Arten von Kräu-

ter-Bieren. Nebst einen Anhang von Methsieden (Altona und Leipzig, 1795)

Björck, Staffan, ”Fredman som conférencier. En synpunkt på Bellmans konstnär
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dill 59

finkel 27, 41, 50, 65, 113 n. 26

flasköl 28, 86, 93

fläderbärssaft 98

Frontignac 50

fröbrännvin, sjudubbelt 59

fänkål 59

färsköl 27, 58–59, 90–91, 96, 113 n. 26

gin 36–37, 39, 45, 80

gullbrännvin 88

gullviva 44

gyllenlack 32

gyllenlacksbrännvin 32

Hamburgeröl 89, 93

Hoglands vin 34, 50

honung 44

huile de Venus 27, 113 n. 26

humle 21–22, 24, 28, 40, 44, 51, 79–80, 

82–83, 91, 106, 119 n. 93

ingefära 43, 45–46, 50

iskällardricka 92

jäst 22, 44, 121 n. 123

kaffe 40, 49, 84, 105, 106, 113 n. 26, 122 

n. 159

kalk 94, 98

kanel 44–46, 50, 98

kantarellbrännvin 32

kantareller 32

kardemumma 92

kockelbär (cocculus indicus) 98
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konjak 31

koriander 59

korinter 43

korn se säd

körsbär 105

körsbärsöl 113 n. 26

körsedrank 105

krut 75

kummin 41, 50

lackviol 32

lakrits 98

lakritsextrakt 98

lemonad 105

likör 27, 59, 108, 113 n. 26. Se även persi

co, maglikör.

lura, finsk 28, 91, 113 n. 28, 121 n. 127

maglikör 113 n. 26

malt 15, 19, 21, 24, 51, 79–80, 82, 97, 106

malörtsöl 94

mandelmjölk 105,  113 n. 26

mjöd 27–28, 43–46, 103, 105, 113 n. 26

mjölk 27, 43, 46, 81, 87, 113 n. 26, 116 

n. 57

Mogols aftonfinkel se finkel

morotsfrö 27

mumma 40, 81, 92, 113 n. 26, 115 n. 49

muskot 49, 103

muskotblomma 50

nejlikor 45

olja 59, 113 n. 26

oxlägg se gullviva

paradiskorn 45

peppar 45

persico 113 n. 26

persilja 32

pimpinella 34, 50, 59, 103, 113 n. 26, 116 

n. 61

pors 28, 91

porsöl 28, 91, 121 n. 126

porter 62, 81, 93–98, 113 n. 26, 121–122 

n. 138

portugis 28

portvin 28

potatis 116 n. 61

pryssing 88–89

punsch 113 n. 26

päroncider 81

rom 81

rödvin 59, 113 n. 26

säd 21–22, 97

sahti (självjäst öl) 113 n. 28

sangria 113 n. 26

shots 28

sirap 43, 98

skott, från björk 92

skott, från tall 92

socker 43, 46

spiskummin 27, 59

spisöl 15, 106

starkporter se stout

Stockholms dubbelt öl 119 n. 99 se även 

öl, dubbelt

stout 98

svagdricka 9, 15, 27, 34, 43, 67, 82, 91, 116 

n. 57, 119 n. 90

svagöl 9, 15, 43 

sötkummil 113 n. 26

tall 91–92. Se även tallbark, tallstrunt, 

skott, från tall.

tallbark 92, 115 n. 49

tallskott se tallstrunt

tallstrunt 91–92, 117 n. 75, 121 n. 125 n. 131
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tallstruntsbrännvin 59, 121 n. 131

tallstruntsöl 91–92

te 40, 49, 84, 105

törnros 32

våröl 92

vatten (dryck) 15, 25, 27, 31, 81–82, 84, 

113 n. 26

vatten (ingrediens) 21, 24, 44, 85, 115 

n. 57

vespedro 59

veteöl 89

vin 9, 27–29, 33–34, 44, 50, 52, 57, 62, 74, 

79, 81–82, 84, 86, 88, 92, 96–97, 103, 

105, 106, 108, 113 n. 26, 114 n. 30 n. 

39, 119 n. 87. Se även Hoglands vin, 

rödvin, vin, franskt, vin, rhenskt.

vin, franskt 51, 115 n. 48

vin, rhenskt 43, 51, 115 n. 48

vitlök 116 n. 61

vittöl se Weißbier

Weinbrand 32

Weißbier 89

Welsh Ale 122 n. 144

Wirtemberg Ale 122 n. 144

vört 27, 58–59, 65, 90, 117 n. 84

äggöl 49

äpplen 97

öl, dubbelt 15, 27, 34, 55, 62, 67, 88, 101, 

108, 113 n. 26, 119 n. 99

öl, enkelt 15, 27, 55, 101, 113 n. 26, 116 

n. 70

öl, gammalt 92

ölost 43, 46, 49, 116 n. 57 n.  58

ölostvassla 43, 46, 64, 116 n. 58

ölsoppa 49

ölsupa 43, 46, 115–116 n. 57, 116 n. 58

örtöl 94
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av Præludia Sponsaliorum Plantarum 1729. Redaktion: Xtina Wootz & 
Krister Östlund. 2007. 
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University Library. 2014.
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