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dom. Och när man läser Amnelius’ översättning av 
Quirsfälds Himmelske örtegårdz sällskap vill man 
gärna tro att den med sitt exalterade, ibland sensuellt 
vackra språk och sin av Höga visan inspirerade ero- 
tism har hört till det modellskapande för Stagnelius:

Ty först see wij them tilsammans under en blomst
rande Sommar-Hydda / til at förmedelst then swale 
Skuggan / the heeta Solennes strålar undwijka / effter 
the om theras Eldzbrinnande kärleeks heeta Loga 
tala / och the sielfwa med många hiertrörige ord hwar 
annan ther om tilkänna gifwa. Men hennes Siäls 
Brudgumme / förer henne ther på uti sitt himmelska 
Lusthuus / hwarest the intet annat än andelig och 
himmelsk ting hafwa at tala om. Ther effter förfoga 
the sigh uthi en tröstrijk Liljegård / ther inne Siälen / 
sin himmelska wederqweckning finner.

Bernt Olsson

Ur Bellmans värld. En uppsatssamling utgiven avBell- 
manssällskapet. Carlsson Bokförlag 1991.

Med en uppsats om Bellmans levernesbeskrivning in
leder Magnus von Plåten Bellmanssällskapets skrift 
Ur Bellmans värld. Helt sonika konstaterar han att 
såväl glättigheten i levernesbeskrivningen som den 
vårdslösa pikturen talar för att Bellman tecknat ner 
den under spritpåverkan. Årstafrun hade försett ho
nom av sitt körsbärsbrännvin under hans arrest på 
gäldstugan i »Kongl. Slottet». Plåten slår ner på den 
välkända deklaration som fått avsluta det förra av
snittet av hans »lefwerne» och där han bedyrar att 
han ser en kärleksgudinna i var loppa »och en Astrild 
i var utkastad nedandel». »Det är svårt», menar Plå
ten, »att inte känna sig illa berörd av denna passus.» 
Om uttryckssätten visserligen får betraktas som 
skämtsamt överdrivna biktar Bellman som sin egen 
känsla vad som »i själva verket var ett erotiskt tids- 
mode, en egenart i tidens amorösa sensibilitet av klart 
fetischistisk prägel».

Magnus von Plåten går vidare och spårar en lönnlig 
förbindelse mellan den föremålserotik som han så 
öppenhjärtigt beskriver i självbiografin, och den egen
artade fixeringen vid klädespersedlar och accessoarer 
i epistlarnas kvinnoskildringar. »Bellmans skildringar 
av sådant kan ha haft en erotisk färgton för honom 
och andra män i tiden, som vi har svårt att uppfatta.»

Förvisso bevarar Ullas och de andra nymfernas 
plagg och bijouterier sin erotiska laddning. Magdale
na Hellquist som i en uppsats samlat »fula ord hos 
Bellman och mindre fula» avslöjar utan hämningar 
mer eller mindre fördolda betydelser i epistlarnas er
otiska bildspråk. »Bellmans erotiska måleri är virtu
ost, något annat ord går knappast att använda», för
klarar hon och dröjer hos Mowitz vid stafflit i ep. 66: 
»Har en ’ljuflig barm’ besjungits vackrare?» Men 
Magdalena Hellquist medger att »den ursprungliga 
Fredmansvärlden var åtskilligt råare och burleskare 
än den i trycket presenterade». Plåten frånkänner 
Bellman i likhet med Mozart så gott som all »intellek- 
tualism», men säkert bestrider han för den skull inte

att Bellman, som Magdalena Hellquist betonar, var 
»en hårt arbetande skald, oerhört medveten om såväl 
ord som ordvalörer, rytm som rim, för att inte tala 
om melodi».

Också Örjan Lindberger uppehåller sig vid Mowitz’ 
snabbskrift med penseln, hur han återger utsökta de
taljer och det med en stark erotisk fascination. I upp
satsen Apollo, Wetz och Mowitz, där frågan »vad 
konsten var för Bellman» tas upp, förklarar Lind
berger att denne i och med episteldiktningen just av
såg att »bland virtuoser ta stämma och rang». Han tar 
fasta på Anton Blancks iakttagelse att Bellman i ep. 
51, Mowitz blåste en Concert, med bibehållande av 
de parodiska elementen lyfter scenen till ett högre 
plan: »Ack hur ljuflig då den ton/När Apollo med 
mildhet förlustar vårt öra!» I sina mogna år känner 
Bellman en mer stilla glädje över att se och återge det 
sköna. James Larsson ägnar sig åt ännu en Mowitz- 
epistel, nr 52, där Fredman presiderar vid likvakan 
över den unga Charlotte, Mowitz’ älskarinna: 
»Mowitz, Mowitz!/Jag ser din fästmö kall och dö
der.» Larsson talar om hur Bellman med osviklig 
känsla för effekter väljer ögonen och hyn som ung
domens och livskraftens insignier. Och han framhål
ler diktens subversiva kraft, som han säger; genom att 
Fredman helt och fullt accepterar Charlottes sätt att 
leva kullkastar han också samhällets skick och bruk.

Det är vanskligt att bestämma förväntningar och 
tankemönster i det gustavianska Sverige, fastslår 
James Larsson. Sven Thorén vill i sin uppsats karak
terisera »Fredmans religion» som ett parodiskt alter
nativ till kristendomen och han går så långt att han 
undrar om man inte inom kyrkan rentav kunde finna 
att Bellmans dikter demonstrerade otillräckligheten i 
den materialistiska njutningsläran och på så vis be
redde jordmån för kyrkans budskap.

Lars-Göran Eriksson spårade i en Bellmanstudie 
likheter mellan Fredman i dödsstunden och Kristus 
på korset: »Hufvud på axeln hänger, / Kroppen sig 
framåt lutar/Nacken den slår och slänger.» När 
Eriksson lade fram sin tolkning på ett seminarium för 
Victor Svanberg förklarade denne att man hädanefter 
inte kunde läsa episteln utan att erinra sig den nu 
gjorda parallellen. Jag uppfattade det så att Svanberg 
fann tolkningen alltför långsökt liksom senare Lönn
roth och Fehrman. Lars Lönnroth har påvisat hur i de 
bacchanaliska kvädena bohemens uppror »utmyntas i 
skämtsamt hedonistiska antinormer». Sven Thorén 
synes mig dock gå ett steg för långt, måhända i teolo
gisk nitiver, när han alltså gör gällande att Bellman i 
episteldiktningen avsåg att drabba den hedonistiska 
livsfilosofin eller i varje fall blottlägga dess otillräck
lighet. »Bellman kunde i fiktionen identifiera sig med 
Fredman. En sådan fiktiv identifikation framstår 
emellertid för mig som osannolik för att ej säga olidlig 
ifall Fredman vore något slags lidande Messiasgestalt 
och parallell till Kristus.»

Jag vill också nämna Anita Ankarcronas försök att 
stämpla »Fredmans epistlar som pastoral utopi». 
Hon gör i anslutning till Thomas G. Rosenmeyers 
analys av den pastorala genren i The Green Cabinet 
(1969) en jämförelse mellan pastoralens värld och 
epistlarnas och visar på de många överensstämmel
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serna, om också Bacchus i den förra spelar en för
sumbar roll till skillnad från den allestädes närvaran
de Venus.

UlfWittrock

Stellan Arvidson: Passionernas diktare. Thorild I. 
Carlsson Bokförlag. Sthlm 1989.

Den biografiska litteraturforskningen har under detta 
århundrade utsatts för attacker av skiftande styr
kegrad från olika håll, från formalister och struktura
lister, från nykritiker och dekonstruktivister. Biogra
fiförfattarna har svarat med att skriva alltmer volu
minösa levnadsteckningar i kombination med per
son- och idéorienterade verkanalyser. Kritiken har 
haft det goda med sig att den problematiserat sam
bandet mellan en författares verk och hans liv; att den 
inte varit dödande finns det också skäl att vara tack
sam för.

I inledningen till den nu utgivna första delen av sin 
stora Thorildmonografi försvarar Stellan Arvidson 
naturligt nog den biografiska metoden och hävdar att 
tidigare Thorildforskning -  inklusive hans egen -  i 
många fall har kommit till felaktiga resultat på grund 
av ofullständig kunskap om de biografiska omstän
digheterna. »Thorilds personliga upplevelser, den 
miljö i vilken hans skilda verk kommit till och det 
biografiska sammanhanget är oundgängliga förutsätt
ningar för analysen av hans skrifter och ställningsta
ganden», fastslår Arvidson (10). Men han anger också 
en vidare syftning med sitt arbete. Han vill belysa 
Thorilds ställning i »det dialektiska spel som ägde 
rum mellan klassintressena» under 1700-talet och det 
tidiga 1800-talet (14). Detta makroperspektiv blir 
dock knappast mer än antytt i denna första del, som 
slutar när den 23-årige Thomas Thorén just framträtt 
som Passionernas diktare.

Kapitelrubrikerna anger de geografiska stationerna 
på den unge Thorilds levnadsväg: Svarteborg, 
Kungälv, Göteborg, Lund, Stockholm. Svarteborg i 
mellersta Bohuslän var Thorilds hemsocken under 
hans sex första år. Arvidson ägnar ett fyrtiotal sidor åt 
att skildra bygden och undersöka gossens släktförhål
landen. Den genealogiska djupdykningen kan göra 
läsaren en smula andfådd, och när Arvidson entusias
tiskt utropar att vi nu känner förnamnet på såväl 
farmors morfars far som farmors mormors far har 
man svårt att dela hänförelsen. Det för Thorilds bio
grafi viktiga resultatet av den omsorgsfulla släktforsk
ningen är konstaterandet att Thorild ingalunda var en 
fattig torparpojke, som man tidigare haft för sig, utan 
kom från en relativt välbärgad bondemiljö, där man 
hade goda förutsättningar att ta vård om den tidigt 
föräldralöse gossen och där begåvning och sociala 
ambitioner inte saknades. Man kan tillägga att den i 
och för sig tragiska splittringen av syskonskaran mås
te ha befordrat uppbrottet från denna miljö.

Framställningen är boken igenom mycket bred och 
detaljrik. Magnus von Plåten har i en uppsats träffan
de kallat arbetet »en miljöbiografi» (»Kring Stellan 
Arvidsons Thorildmonografi» i Poesi och vetande.

Till Kjell Espmark 19 februari 1990). När författaren 
efter ytterligare fyrtio sidor har klarat av Thorilds 
skolgång i Kungälv, är denne ännu bara på sitt tret
tonde år. Om honom själv har vi fått veta att han var 
ett skolljus; desto mera har vi lärt oss om själva sta
den och dess invånare, om skolan och om de personer 
som stod honom nära. Arvidson håller hela tiden en 
lugnt berättande ton och är inte rädd för att framträda 
med sitt eget berättarjag, ett jag som gärna spekulerar 
i olika möjligheter och inte ängsligt stannar vid det 
ovedersägligt vetbara. Det finns en inlevelse i materi
alet som gör boken till en oftast angenäm och t. o. m. 
fängslande läsning, och det skall sägas att författaren 
alltid är noga med att markera sina antaganden med 
ett »bör» eller ett »kanske» eller ett »möjligen».

Kapitlet om 1770-talets Göteborg är bokens om
fångsrikaste och som kulturbild också det värdefullas
te. Det litterära och religiösa livet, pressen och fram
för allt gymnasiet, där Thorild var elev, skildras med 
överlägsen sakkunskap. Arvidson kan i stor utsträck
ning stödja sig på en omfattande äldre forskning, men 
han utnyttjar den kritiskt och insiktsfullt. Besvärande 
blir fullständighetsivern bara i avsnittet om den gus
tavianska propagandan med den ändlösa raden av 
citat ur oftast likgiltig hyllningspoesi. Den bild av 
rojalistisk indoktrinering som författaren vill teckna 
hade blivit både klarare och mera slagkraftig om han 
hade koncentrerat sig på de väsentliga dragen. (Paren
tetiskt kan här noteras att den anonymt presenterade 
dikt som sägs bilda upptakten till Gustaf III-hyllning- 
arna i Göteborg, »Käre Bröder, / Drickom Gustafs 
skål», tryckt i Spionen 8/11 1771, hade skrivits av 
Samuel Oluf Tilas och publicerats i Dagligt Allehanda 
redan 3/6 samma år.)

Det är ofrånkomligt att Thorild själv hittills bara 
skymtat i myllret av personager omkring honom. Vi 
har fått en god uppfattning om hans fysiska och intel
lektuella uppväxtmiljö, men först när de personliga 
dokumenten börjar dyka upp får hans egen gestalt så 
småningom konturer. I likhet med otaliga gymnasis
ter och studenter utan säkrad ekonomi fick Thorild 
söka sin utkomst som informator, och han har tydli
gen tagit denna uppgift på stort allvar. Arvidson pub
licerade redan 1944 en då nyfunnen uppsats av den 
sjuttonårige Thorild, »Något om första undervisning
en», och han får här tillfälle att utförligt kommentera
den. Från samma tid härrör Thorilds tidigaste dikt
försök. De olika typerna av texter, den resonerande 
prosan och den rimmade poesin, uppvisar två helt 
olika attityder hos den unge författaren. Medan det 
pedagogiska programmet både i innehåll och stil låter 
ana den blivande oppositionsmannen, är dikterna ty
piska alster av den förhärskande rokokosmaken. En 
hyllningsdikt till C. F. Scheffer- potentiell patronus -  
är samtidigt en apologi för den anspråkslösa herde
dikten. Kanske läser Arvidson ändå in alltför mycket 
av ett estetiskt program i denna dikt. En tolkning får 
inte bortse från diktens aktuella syfte och därmed 
dess retoriska karaktär. Thorild närmar sig sin högt 
uppsatte gynnare in spe med från antiken traderade 
ödmjukhetsformler. Han talar om sin »blyga sång
mö», som bara kan uttrycka oskuld och ömhet och 
inte prålar med »konstens stränga lagar», men han




