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Redaktionelt forord

Ved overlæge Leif Bohns død den 16. december 2000 mistede Selskabet
Bellman i Danmark et højt skattet styrelsesmedlem. Efter i en årrække –
sammen med visesangeren Hans Brodersen – at have turet land og rige
rundt for at fortælle om Bellmans digtning, altid levende og underhol-
dende og med betydelig gennemslagskraft, var Leif blandt de drivende
kræfter bag selskabets stiftelse i 1993 og forblev til sin død virksom i dets
styrelse, som i sine første år afholdt sine møder i hans og hans hustru Eva
Holbeks hjem, hvis gæstfrihed desuden kom en række andre Be-
llman-troubadourer og –forskere til gode. Sin kraftigste indsats som for-
midler af C.M. Bellmans forfatterskab ydede Leif Bohn dog som oversæt-
ter. Hans ny-fordanskning af Fredman-digte udkom i to leveringer: først
et omfattende udvalg af Fredmans Epistler og Sange (Gyldendals Bog-
klubber 1991, 167 s. med Nikoline Werdelins illustrationer), dernæst
samtlige Fredmans epistler og Fredmans Sange (forlaget Vistoft 1997,
318 s., med samtidige + Fritz Haacks nytilkomne illustrationer). Den sid-
ste og største udgave var da ikke blot blevet udvidet med de epistler og
sange, oversætteren havde udeladt i første omgang, men også suppleret
med Bellmans højst interessante fortale til de første 50 epistler, med et ud-
valg af digte fra Bacchi Tempel og fra den righoldige lejlighedsdigtning
samt – ikke uvæsentligt fra et brugs-synspunkt: - med noder. Begge over-
sættelser er forsynet med de nødvendigste forklarende noter, ikke mindst
til det mytologiske navnestof. Og begge bøger blev vel modtaget af an-
melderne og publikum – helt fortjent: Der oversættes til et godt og natur-
ligt, sangbart dansk.

Det er derfor faldet selskabets styrelse og skriftrækkens redaktion
naturligt at hædre mindet om Leif Bohn ved udsendelsen af dette fjerde
bind i vor skriftrække, dels ved at tilegne bindet Leif Bohns minde, dels
ved at lade ca. halvdelen af bogens sider optage af et udvalg af de popu-
lært affattede, men altid omhyggeligt research’ede og veldokumenterede
artikler, hvormed han bl.a. bidrog til vores medlemsblad, eller som han
holdt foredrag om i SBiD’s régie.

Forud for Leif Bohns bidrag har vi valgt at bringe dels tre afhandlin-
ger, hvis tilgængelighed vi længe har ønsket lettet, af tre Bellman-speciali-
ster, to svenske og en dansk, alle litteraturprofessorer: Olle Holmberg
(1893-1974), Carl Ferhman (f. 1915) og Mogens Brøndsted
(1918-2006), dels tre essays, der – med det enes titel – fortæller om ”Glæ-
den over Bellman” hos tre danske åndspersonligheder: kunsthistorikeren
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Christian Elling (1901-74) og digterne Ole Wivel (1921-2004) og Willi-
am Heinesen (1900-91). Således skulle det foreliggende bind, hvis bidrag
er affattet over årene 1956-99, udgøre en slags fortsættelse af seriens bd.
3, der bragte kommenteret udgivelse af Fr. Birket-Smiths, Torben
Kroghs, O. Schonings, Ejnar Thomsens og Karl Warburgs klassiske bi-
drag til Bellman-forskningen (1895-1945).
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”Ach du min Moder…”

En kommentar t i l l Fredmans epistel n:o 23

Av Olle Holmberg

1.
Fredmans epistlar är en bok om skökor och fördruckna figurer som i ett
halvt operamässigt arrangemang ömsom skildras i sitt elände, ömsom
styrs ut med sköna mytologiska och poetiska emblem. Meningen tycks
från början ha varit att ”Sancte Fredman” skulle ha tecknats som en sorts
Bacchus-kultens Paulus, tolkande rusets evangelium för de törstande och
kättjans för de kättjefulla, men i den epistel där han utförligast är
skildrad är det inte till det nya utan till det gamla testamentets heliga män
som han för tankarna. Det är den som heter ”N :o 23. Fredmans Epistel,
Som är et Soliloquium, då Fredman låg vid krogen Kryp-in, gent emot
Banco-huset, en sommarnatt år 1768”.

De bibliska spåren i detta berömda poem, närmare besätmt spåren
av Gamla testamentet, är påpekade redan av Ivar Simonsson i hans kom-
mentar till epistlarna i Bellmanssälskapets standardupplaga. Han skriver
där om ordet soliloquium följande:

”Soliloquium betyder en ensams tal för sig själv och är en ofta
förekommande term i religiös poesi från 1700-talet, ex. ’Solilo-
quium från Christi graf’. Vanligen ville man därmed avse en
människas självprövning i ensamhet. Vid författandet av detta
Fredmans soliloquium har Bellman i tankarna säkert närmest
haft Davids 116 psalm, som i gamla utläggningar brukade gå
under namnet ’Soliloquium Dawidis’. Denna psalm handlar
nämligen om, för att citera en omtyckt psaltarkommentar av en
stockholmspräst, som Bellman nog har läst (Kellingius, ôfwer
Konung Davidz Psaltare, en kort Uthlägning…Sthlm 1679-81,
III, s. 116), huru ’then H. David, som war frelster vthur stoor
Nödh och Ångest, tackar och lofwar Gud sin Frelsare: söker än
wijdare Gudz Beskärm, lofwar ock therföre wara HERranom
tacksam’, och epistelns motsvarande motiv är Fredmans
frälsande från faran att icke slippa in på krogen och hans ut-
tryck av tacksamhet härför. Ôver huvud har psaltaren spelat en
stor roll för Epistlarne /– – –/.”

9
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Att tillägga är bara att ordet soliloquium givetvis också förekom i
världsliga sammanhang, då närmast i betydelsen monolog, samt att Si-
monsson före sin död 1925 inte hann infria sitt löfte om en studie över
Psaltarmotivens roll för Fredmans epistlar. Hade han skrivit den så hade
han utan tvivel påpekatt att om det är så att Psaltaren särskilt ofta tycks
återklinga i Fredmanspoesien så kan det också bero därpå att Psaltaren
mer än någon annan biblisk bok hade absorberats i Psalmboken. De 112
första numren i 1695 års svenska psalmbok är ingenting annat än om-
skrivningar av ”Konung Davids Psalmer”.

Emellertid är det kanske inte i första hand konung David som den 23
:e episteln för i tankarna, utan Jeremias. I sitt 15 :e kapitel, 10 :e versen
utropar profeten Jeremias ungefär samma ord som dem som Fredman
börjar sin veklagan med: ”Ack! Min moder, at tu mig födt hafwer”, och i
kapitel 20:14 ff. återkommer han till samma tema:

”Förbannad ware then dag, ther jag uti född war, then dagen
ware osignad, på hwilkom min moder mig födt hafwer.

Förbannad ware then som minom fader god tidende bar,
och sade: Tu hafwer fått en ungan son, på thet han skulle glädja
honom.

Then mannan ware såsom the städer som HERren omvän-
de, och honom thet intet ångrade: han höre ett skriande om
morgonen, och om middagen ett jämrande:

At tu dock icke hafwer dräpit mig i moderlifwena; at min
moder måtte warit min graf, ovh hennes lif måtte ewinnerliga
hafwandes warit.

Hwi är jag dock utu moderlifwena framkommen, at jag så-
dana jämmer och hjertans sorg se måste, och slita mina dagar
med skam?”

Att också Job i sublima ordalag (t. ex. 3 :3 ff.) uttrycker en liknande kla-
gan påminner Anton Blanck om i sin lilla bok om Carl Michael Bellman
(sid. 47). Blanck nämner också Esaias, men hos Esaias finss inga liknande
motiv; därtill var denn profet för säker på sig själv och sin Gud. En mera
samlad undersökning av det gammaltestamentliga i den 23 :e episteln
föreligger i Åke Janzons uppsats Fredmans elegier (Bonniers Litterära
Magasin 1953, sid. 355 ff.) ��� Janszons med mycken fines nyanserade
synpunkter resumeras i följande ord:

10
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”Man kan naturligvis inte beteckna Fredmans 23 :e epistel som
en parodi på en gammaltestamentlig psalm. /– – –/ Men att
Bellman när han skrev den 23 :e episteln i viss mån haft sin Bi-
blia i tankarna: Jobs klagan över att han blivit född och klagop-
salmernas skildringar över kroppsligt elände och andlig bedrö-
velse, är väl ovedersägligt. Att dessa ’reminiscenser’ också haft
en viss betydelse för diktens struktur är tänkbart. Visserligen
har mönstret inte funnits i någon enstaka gammaltestamentlig
dikt, men idén att dramatiskt bygga upp epistels som klagan,
hymn och tacksägelse, har möjligen också sin upprinnelse i så-
dana mer eller mindre medvetna hågkomster.”

Vad alla tycks vara ense om är att Fredman i den 23 :e epistelsn är teck-
nad icke utan tanke på att han skulle likna en gammaltestamentlig hjälte
förbannande sin födslostund och de stunder som har kommit efter denna
– till en viss gräns. Det bibliska anslaget i dikten följs av ett ordval som i
sin arkaisering ibland gör ett bibliskt intryck: däremot inte ett religiöst ty
arkaisering och religion förknippades inte särskilt ofta med varandra i
neologiens tidevarv, och i Bellmans avsiktligt religiösa dikter finns det in-
gen arkaisering. Viktigast är kanske att själva schemat i dikten med två
avdelningar som antitetiskt är ställda mot varandra gör ett bibliskt eller
åtminstone ett psalmartat intryck. Många religiösa dikter från 1600-talet
är byggda på det sättet och beskriver samma stämningsväxling: ”ked af
Verden, og kær ad Himmelen”. Från mörkrets och dödens skugga, från
träck och stoft, från ångest, vedermöda, kvida och gråt i denna världens
sorgedal, vandrar den frälsta människan in i fröjdesalen i himlen. Hon
har varit usel mull, har varit maskesäck och matkemat, men förvandlas,
får en ny kropp och bröllopskläder. Det går inte så långt för Fredman,
men hans förnedring har varit djup och hans slutliga salighet är nästan
utan gräns: han jollrar, myser och larmar för att visa hur bra han till sist
har fått det i sitt, i Bachhus’, himmelrike.

2.
Och så texten i dess helhet; med en del tillfogade kommentarer.

Ach du min Moder! Säj hvem dig sände
Just til min Faders säng.

Du första gnistan til mit lif uptände;
Ach jag arma dräng!

11
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Blott för din låga
Bär jag min plåga,
Vandrar trött min stig.
Du låg och skalka;
När du dig svalka,
Brann min blod i dig.
Du bordt haft lås och bom
För din Jungfrudom.

Tvi den Paulunen, tvi ock det verke
Man til din brudsäng tog!

Tvi dina ögon och dit Jungfru-märke,
Som min Far bedrog!
Tvi ock den stunden
Då du blef bunden
Och din tro förskref!
Tvi dina fötter
Då du blef trötter
Och i sängen klef!
Ell’ kanske på et bord
At min bild blef gjord.

Bordet som improviserad bädd, skådeplatsen för kärlek eller våldtäkt
förekommer också i den 25 :e episteln och passar bra för de raska, okon-
ventionella hjältarna i Fredmanspoesien. Ordet paulun är ett omtyckt
ord hos Bellman och fanns ju i både bibliska och världsliga texter; om det
på Bellmans tid hade hunnit få det halvt högtidliga, halvt parodiska
stilvärde som det hade på 1800-talet är svårt att säga; kanske var det så.
Ordet tvi, den fyra gånger i denn strof och två gånger i nästa upprepade
Fredmanska förbannelseformeln, lät väl då som nu en smula på en gång
folklig och ålderdomlig, och ordet förskrev har en viss klang av de paro-
dier på juridiska formulär som Bellman älskade. Att maskulinformen
trötter häftas vid ett kvinnligt substantiv frapperar, men sådant är vanligt
hos Bellman. Rimmet trötter-fötter finns i Gamla psalmboken, ps. 95.

Det intressanta ordet i 2:a strofen är emellertid ett annat, ordet jung-
frumärke. Svenska Akademiens Ordbok känner det bare från Bellman
och tolkar det som jungfrudom. Ordbog over det danske Sprog har det
från två nutidsförfattare, Troels-Lund och Drachmann, av vilka åtmin-
stone den senare kan ha fått det från Bellman och också använder det i
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betydelsen jungfrudom. I den stora norska ordboken finns ordet inte
upptaget. Att det hos Bellman skulle betyde jungfrudom är inte alldeles
rimligt – varmed visserligen inte är sagt att allting hos Bellman
nödvändigt ska behöva anses rimligt; Fredmans far bedras (förleds) av
moderns jungfrumärke (eller åsynen av hennes jungfrumärke) innan de
två ännu har delat säng med varandra. Möjligen syftar ordet på något av
de många tecken på vilka man förr i världen kunde urskilja om en kvinna
var jungfru. Den som förlorade sin jungfrudom fick mörka ringar under
ögonen (jfr Karlfeldts Häxorna!), hårdare näsbrosk, tjockare hals (så
också enligt Catullus), större och inte längre elastiska bröst, mörkare
bröstvårtor samt mjölk i brösten; dessutom blev urinen oklar och flöt i en
bredare stråle än för. Allt detta räknas opp i ett populärgynekologiskt ar-
bete av en viss C. G. Flittner: Zeichen und Werth der verletzen und unver-
letzen Jungfernschaft, Berlin 1795, dansk översättning Kiöbenhavn
1798. Emellertid är ju alla dessa tecken snarare tecken på förlorad än på
bevarad jungfrudom, och somliga av dem bör ha varit svåra att urskilja a
prima vista. Ett bättre kännetecken omtalas, såsom hämtat ur folktron, i
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, artikeln Jungfernschaft:
„Bei Jungfrauen ist die kleine Ven im Auge rot, bei ‚Gefallenen’ blau“.
Naturligtvis får man inte utan vidare säga att det är just det kännetecknet
– om det nu ens förekom också i Sverige – som Bellman har tänkt på då
han låter Fredman tala om ”dina ôgon och ditt jungfrumärke”, men det
kan ha varit något liknande. Allt detta är emellertid osäkert.

Nästa strof fortsätter förbannelserna; hädelsen flödar ur den bakful-
le urmakarens mun:

Et troget hjerta platt jag föraktar;
Tvi både Far och Mor!

Här ligger jag i rännsten och betraktar
Mina gamla skor.
Tvi tocka hasor!
Rocken i trasor!
Skjortan svart som sot!
Si på Halsduken,
Lamskins-Peruken,
Och min sneda fot.
Det kliar på min kropp;
Kom och hjelp mig opp.
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Fredman hade ingen förtvinad höfsena och hade ingen välsignelse tillkä-
mpat sig; att han hade en sned fot får man emellertid veta här. Och i nästa
strof fullföljs beskrivningen av hans ynkedom, börjande med ”fylledar-
ren”, tremor alcoholisticus:

Känn mina händer magra och kalla
Darra vid larm och dån;

Se dem af vanmagt vid min sida falla,
Liksom visna strån.
Ôgon och kinder,
Alt sammanbinder
Dubbel skröplighet.
Himmel! Min tunga
Orkar ej sjunga
Om den frögd jag vet;
Om kärleks ro och qual,
Och en full Pocal.

Strån som försprids av vädret eller uppbränns av eld är ju en vanlig reli-
giös bild för de ogudaktiga och deras liv; Fredman använder den om sine
händer. Händer, ögon, kinder: allt ger en bild av skröpligheten, den
skröplighet som enligt I Kor. 15:43 en gång ska förvandlas i kraft. Krop-
pens delar sammanbinder skröpligheten, eller skröpligheten sammanbin-
der kroppens delar; det senare tycks Bellman ha menat. ”Tu hafwer klädt
mig utii hud och kött; med ben och senor hafwer tu sammanfogat mig”,
sägar Job (10:11). Skröpligheten är dubbel, heter det med ett i samman-
hanget mångtydigt ord. Det kan betyda följande saker, tycks det:

1. Skröpligheten är stärkare än vanlig skröplighet, liksom dubbelt öl
var starkere än ”Schwachbier”.

2. Skröpligheten var på en gång kroppens och själens skröplighet, el-
ler med Gustaf Ljunggrens ord i hans bok Bellman och Fredmans epistlar
(sid. 269): Fredman ”är lika skröplig i fysiskt som i psysiskt hänseende”.

3. Skröpligheten är de dubbla kroppsdelarnas skröplighet: händer-
nas, ögonens, kindernas.

4. Den dubbla skröpligheten är (som det utvecklas i de närmast
följande raderna) den på en gång bacchanaliska och erotiska: den
skröplige urmakaren orkar rätt dyrka varken vinet eller kärleken.

Någon – eller några – av dessa betydelser bör Bellman ha haft i tan-
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karna då han tilldelade den fördruckne Fredman inte bara en enkel utan
en dubbel skröplighet.

Den strof som därnäst följer, den 5:e i ordningen, står mitt emellan
poemets första och andra avdelning. Nöden är ännu inte bytt mot nådan,
förtappelsen mot frälsningen. Men ljuset och det nya livet skymtar, åt-
minstone i Fredmans fantasi.

Läska min tunga, ach! Söta safter
Spriden i kärlen ljud.

Jag är en hedning, hjerta munn och krafter
Dyrka Vinets Gud.
Fattig, försupen,
I denna strupen,
Fins min rikedom.
I alla öden,
I bleka döden
Läsker jag min gom,
Och i min sista stund
Glaset för til mund.

Att på en gång vara hedning och hålla livsnjutningen kär kallade man
ibland i 1700-talets fromma polemiska litteratur att vara epikuré. Men
Epikuros dyrkade måttan och det gör inte Fredman. Hans törst är ursin-
nig, går över alla gränser. Hans liv ska vara ett rus, och i dödsstunden ska
han som vid en sista nattvard föra glaset till läpparne. Njutningen får i
hans beskrivning halvt om halvt ett stoiskt drag: den bliver en plikt, ett
imperativ, fordrar obrottslig uthållighet och skall bestås intill självförin-
telsen. Bellmans svenska vin- och brännvinsdyrkan – ett led i en lång reli-
gion från Lucidor till Albert Engström – kan ha livlighet och elegans men
har kanske oftare en desperat ton, en mörk sextonhundratalsfärg som
föga liknar den som man finner hos de tyska och franska ”anakreonti-
kerna” under rokokon. Man super inte hos Bellman – det vore lite; man
super ihjäl sig. Det är osäkert om man ska säga att denne skald talar väl
eller illa om vinet; väl naturligvis, men ibland med en dragning åt motsat-
sen: i episteln 44 antyder han att för mycket vin inte är bra för den som
har att förrätta kärlekens göromål, i episteln 53 låter han snillet bli kallt
och dumt av dryckenskap, i den majestätiska och fruktansvärda sången
n:o10 bland Fredmans sånger har vinet direkt dödens roll, visserligen
döden-befriarens. Ibland frågar man sig om inte Bellmans vana att vingla
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över i dödspoesi då han skulle skriva dryckespoesi har kunnat te sig
besvärande: för bröder vid bägaren som kanske inte hade tänkt sig att de
skulle gå fullt så långt i det bacchanaliska, för stockholmska värdinnor
som bjöd den populära skalden på kalas för att få höra något trevligt o. s.
v. Mest dolde han visserligen sina avsikter: genom att lägga orden i mun-
nen på slödder, patrask, ”bagage”, som man kunde skratta åt i ställat för
att ta på allvar. Troligen har man på 1700-talet skrattat mera åt Fredman
i rännstenen än vad vår sentimentala tid gör; vi känner ett behov av att
skickna den stackaren på alkoholistanstalt.

Fredman karakteriserar sig själv i tydliga ord: ”Fattig, försupen, i
denna strupen finns min rikedom”; rikedomen är både förmågan att
dricka och förmågan att sjunga. Det är latenta gåvor, och först under bli-
da villkor får han användning för dem. Och så kommer äntligen de goda
villkoren: ljuset sipprar ner i dödens dal och ruset nalkas den på gatan
försmäktande. Naturen vaknar, nåden vaknar. Många paralleller från
den religiösa poesien erbjuder sig, och Simonsson har rätt i att man
tänker på Psaltaren, främfor allt kanske på Davids 71 :a psalm, parafra-
serad i psalmbokens psalm n:r 70:

Tu låter migh stoor sorg och nödh
Ock mycken angst förnimma:
Men när jagh är så godt som dödh,
Nytt lijf jagh seer migh glimma.

Ångesten hos Fredman har han själv i en annan epistel fått karakterisera
med ordet ”brännvinsångst”, och det nya liv som han ser glimma repre-
senteras närmest av de i morgonsolen belysta kyrktornen – om han nu
har kunnat se några från rännstenen, men den sortens realistiska pedan-
tri brydde Bellman sig inte mycket om. Och dikten beskriver hur det går
till och vad han tycker:

Men krogdörn öpnas, Luckorna skrufvas;
Ingen i staden klädd.

Stjernan af Morgon-rodnan liksom kufvas
Ned i molnens bädd;
Solstrålar strimma,
Kyrktornen glimma,
Luften bliver så ljum.
Hvar är nu kappan?
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Här ser jag trappan
Ned til Bacchi rum.
Gif mig en sup, min själ
Törstar snart ihjäl.

Man vill tänka sig att denna strof bygger på ett samlat, snabbt koncipierat
synintryck: den 28-årige poeten har i halvrusets vänliga sinnesstämning en
sommarmorgon vandrat hem från glada vänners samkväm; hans steg har
ekat på de folktomma gatorna, han har sett kyrktornen glimma i morgonl-
juset och har undfått den bild som glänser drottninglik bland hans natur-
metaforer: ”stjärnan av morgonrodnan liksom kuvas ned i molnens
bädd”; han har blivit vittne till hur fönsterluckorna hos någon morgonti-
dig värd har skruvats bort från en krog son skulla öppnas, och utanför den
iakttagit någon trasig fyllbult förbidande sin återställare. En liten detalj
märker man. Frälsningen i den riktiga religiösa poesien beskrivs som en
rörelse uppåt: till högre rymder. Hos Fredman går den neråt: ”ned till Bac-
chi rum”. Det ligger något av bakvändhet och svart mässa över urma-
karens gudstjänst men de religiösa talesätten använder han. ”Min själ
törstar”, sägar han bl.a., blasfemiskt anspelande på bibelord sådana som
dem i Ps. 42:3: ”Min själ törster efter Gud, efter then lefwande Gud”. Det
står i Bibeln också att psalmisten ropar till Gud som hjorten efter friskt
vatten, men Fredman ropar efter brännvin; i ”Bacchi rum”. T.o.m. ordet
rum har vissa högtidigliga associationer och är inte bara en lokal med fyra
väggar. I en annan epistel, n:o 7, har Fredman kommit ihåg II Mos.
3:5:”drag dina skor af tina fötter, ty rumet, ther tu står uppå, är ett heligt
land”. I episteln n:o 7 gäller det kärlekens rum, i n:o 23 vinets.

I nästa strof fortsätter bibelallusionerna, som Åke Janzon har påpe-
kat: Fredman omgjordar sig som de gammaltestamentliga hjältarna gjor-
de innan de gick i strid, och han skall bli smord, om inte ”med glädjenes
oljo” så med brännvin. Han har kommit in i sin härlighet och besjunger
den själv:

Nå så gutår, jag vil mig omgjorda,
Ragla til bord och stop.

Nu ska de styfva leder blifva smorda,
Smorda all ihop.
Hurra Courage!
Lustigt Bagage!
Friskt i flaskan, hej!
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Nu är jag modig,
Tapper och frodig,
Och jag fruktar ej.
Ânnu en sup ell’ par.
Tack min mor och far.

Tack för hvart sänglag, Skål för hvar trogen
Som gjort vid Brudstoln sväng;

Tack du som virket högg och drog ur skogen
Til min födslo-säng;
Tack för din låga,
För din förmåga,
Du min gamla Far;
Kunde vi råkas,
Skulle vi språkas,
Supa några dar;
Min bror du blifva skull,
Och som jag så full.

Ett motsvarande spökmotiv finns i Fredmans sång n:o 10, och i episteln
n:o 24 är det Fredman själv som efter döden sägs skola gå igen och söka
sig till krogen. I vinet ligger all makt: det kan döda, och i dess tecken kan
de döda få liv igen. Det är Fredmnas teologi.

3.

Det återstår ett ord i episteln som kan behöva förklaras, ordet ”just” i 2:a
raden:

Ach du min Moder! Säj hvem dig sände
Just til min Faders säng.

Vad menas med detta just? Skulle livets börda och förbannelse ha be-
sparats Fredman om hans mor hade hamnet i en annan säng än faderns?
Med sin låga, säger han, tände hon gnistan till hans liv. Och detta just
därför att det var hans far som hon förledde, och som hon sedan – tvi! –
var trogen.

Man frågar sig hur det hade gått med Fredman om hans mor hade
tänt eld på en annan man i stället. Enligt vår mening tydligen så att den
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son som hon då kunde ha fött till världen hade haft åtskiliga drag gemen-
samma med den den berömde urmakaren: alla de drag nämligen som
kunde ha kommit till honom från mödernet. Summariskt eller ungefä-
rligt sagt hade denne andre son till hälften varit Fredman; eller något i
den stilen. Helt hade Fredman därmed inte uppnått det åtrådda
icke-varat. Helt hade han inte befriats från anledningen att fördöma mo-
derns kättja. Han var ju sin mors son lika väl som sin fars.

Tänkte Fredman så? Tänkte Bellman så? Förmodligen inte, men in-
nan man kan svara på frågan måste man bilda sig en föreställning om hur
Fredman (och Bellman) överhuvud taget kan ha sett på människotillbli-
velsens mysterium. Vad har Bellman menat att det i själva verket har skett
vid ”sänglaget”, samlaget?

För den antika spekulationen (Hippokrates) gick befruktningene så
till att säd från fadern och säd från modern – också hon ansågs avge säd
vid samleget – gemensamt bildade forstret; Aristoteles tillade dock att
hela ”formen” kom från fadern och att modern endast bidrog med stoffet
”materien”. Barnets själsliga egenskaper kommer alltså från fadern, vil-
ket ännu Descartes anser.

På 1600-talet kom annars frågan in i ett nytt läge. Harvey förde fram
ägget i diskussionen, vilket ökade kvinnans betydelse; Leeuwenhoek lan-
cerade spermatozoerna, som i sin tur gav mannan den ledande rollen.
Kvinnans ägg, menade han och hans anhängare, tjänade bara som
förvaringsort för de små levande djur som sädesvätskan innehöll och ur
vilka de nya varelserna utvecklade sig.

Ännu långt in på 1700-talet hade frågan om befruktningen inte klar-
nat. Man skilde mellan a) seministerna som fortfarande trodde på någon-
ting liknande den antika säden, kommande från både man och kvinna, b)
ovisterna som trodde på ägget, och c) animalisterna som höll sig till sper-
matozoerna. En ofta omtalad åsikt, som Bellman emellertid knappast har
känt till 1768, förfäktades av Buffon, som från början hade varit anhän-
gare av Aristoteles men sedan hade grundat ett eget system. Han räknade
med vad han kallade en sorts organiska molekyler som kom från båda
föräldrarna, ögonmolekyler, öronmolekyler o.s.v., och att vissa drag hos
barnet var bestämda av moderns molekyler, andra av faderns. Könsmole-
kylerna kom hos gossar från fadern, hos flickor från modern. Möjligen
är det denna molekyllära som ligger till grund för Goethes så modernt
klingande lilla dikt ”Vom Vater hab’ ich die Statur” etc. Buffon tycks
också ha tänkt att modern bidrog med en sorts säd, ”liqueur prolifique”,
vid befruktningen men hur man forskade så kunde man inte hitta den
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sädan och återgick därför mer och mer till ägghypotesen. Âven den kun-
de emellertid utformas på olika sätt. Somliga menade att fostret helt for-
mades i ägget och endast behövde få liv av mannens ”ésprit séminal”; en-
ligt andra, skriver en fransk författare 1781 (Baudelocque: L’Art des Ac-
couchemens, I, s. 119), ”är dessa ägg ingenting annat än ett slags fågel-
bon bestämda att mottaga ett av de små ’animacules’ som man har trott
sig genom mikroskop kunna upptäcka i sädan”. Inte heller äggläran
uteslöt således tanken på mannens dominans vid avlingen.

Någon sammanfattande svensk fraställning av det mångdiskuterade
befruktningsproblem tycks inte ha funnits på Bellmans tid; de lärde läste
tydligen utländska, väl framför allt franska, böcker om saken.En känd bok
var De la Mottes Traité des accouchemens, som också fanns i tysk
översättning. Ur den tyska översättningen (Strassburg 1732) må början av
kapitlet Von der Empfängnuss citeras; en klar översikt över möjligheterna:

”Diese Materie, nach so vielen gelehrten und vornehmen
Männern / welche so vernünfftig und deutlich davon geschrie-
ben / recht zu tractiren / ware nöthig / dass ich nichts neues zu-
setze / bis ich vorhero recht und gewiss wüsste / welches die ei-
gentliche und wahrhafte unter denen drey folgenden Fragen
seye / von denen man glaubt / dass die Generation erfolge. Nem-
lich / ob die Empfängnuss eine solche Action seye / welche eint-
zig und allein der Mutter / in welcher sowohl des Manns als der
faruen Saamen empfangen warden / zukomme? Oder ob das Ey-
lein durch des Manns Saamen fruchtbar gemacht werde? Oder
endlich ob die Empfängnuss von Würmen geschehen könne? Es
ist bekannt / dass viele der Meynung seyn / es bestehe des Manns
Saamen aus lauter kleinen und zarten Würmlein / welche / nach-
dem sie in die Mutter gekommern / an dem fruchtbaren Eylein /
wann es zuvor von dem Eyerstock abgerissen /und in dem
uterum gebracht worden / aussen an solchem so lang herum
kriechen / bis endlich einer das Loch findet zu welchen er hinein
schlupffet / und da einnistet / auch vermittelst seinem
Schwäntzlein / auf eine sonderbahre Art und Geschickklichkeit /
die Valvulam welche un dieses Löchlein ist / vordrucket / und
verhütet / dass die andern noch übrig seyende Würm / nicht hin-
ein kommen können.”

Längre än till anförandet av möjligheterna tycks, naturligt nog, inte hel-
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ler de svenska läkarna ha kommit på Bellmans tid. En av dem, den
berömde Olof Acrel, som Bellman inte gärna kan ha undgått att träffa i
Stockholm, gav år 1770, alltså två år efter det att Fredman hade legat i
rännstenen utanför krogen Kryp-In och betänkt sin tillkomst, ut andra
upplagan av ett tal som han tjugo år tidigare hade hållit i Vetenskapsaka-
demien om fostrets sjukdomar i moderlivet. Han kommer också in på
frågan om befuktningssättet hos människan och säger att om det vet inte
ens naturens största kännara något med visshet. Somliga anatomiska
skäl talar för att det är modern som är den avgörande parten då det gäller
forstret, men om det så är: hus ska man då förklarar den obestrideliga lik-
het som man so ofte finner mellan far och son? En hustru i Syd-Carolina
fick tvillingar, den ena vit, den andre svart. ”Henns otrohet mot sin man
låg alla så tydligen i ögonen at hon genast bekände barnen hafva hvar
och en sin fader.” Sådana iakttagelser måste rubba tilltron till att det är
modern som bestämmer forstrets beskaffenhet, och Acrel vet inte vad
han ska tro. En annan känd Stockholmsläkare, kunglig livmedicus Her-
man Schützercrantz, som i 1777, likaledes i Vetenskapsakademien, tala-
de över ett liknande ämne, sägar att man varken kan eller egentligen
behöver veta hur det går till vid befruktningen. Närmast tycks han själv
vara böjd för att anta Hippokrates’ åsikt om säd från faderne och säd
från modern som sammansmälte i fostret, men han menar att man inte
kan vara säker på saken.

Sammanfattar man än en gång de tre befruktningsmöjligheterna på
Fredmans tid så bliver de alltså ungefär följande: 1) Fostret kommer från
faderns säd och modern tjänar bara som en sorts behållare för denna och
ger den näring. 2) Fostret kommer från moderns ägg och faderns enda roll
i pjäsen är den att han ska ge ägget ett incitament till utveckling. 3) Fadern
och modern bidrar gemensamt till fostrets skapnad och beskaffenhet.

Bellman var inte en man som tog parti i teoretiska tvistefrågor och i
sin självbiografi avböjer han t.o.m. – och kanske inte bara på skämt – att
tycka något om den kopernikanska världsåsiktens eventuella sanning i
jämförelse med den ptolemeiska. Att han principiellt skulle ha tagit
ställning till de gynekologiska grundproblemen är inte troligt, men han
kan ha haft någon sorts vag föreställning om att så och så gick det till då
små barn skulle sättas i världen. Sannolikt har han menat att det var fa-
dern som i sådana sammanhang var den viktigaste personen, den som, se-
dan han väl var tänd av kvinnan, avgjorde resultatet. Så trodde Aristote-
les hos de gamla, Leeuwenhoek bland de nyare. Sådan var också den
åsikt som man kunde läsa ut ur Bibeln, där Abraham föder Isak, Isak
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föder Jakob o.s.v. så att säga utan kvinnlig hjälp. Kvinnan bär och
”främbär” barnet, skapar det inte. Menar man så, faller det ett visst ljus
över en liten grupp annars dunkla rader i den 23:e episteln:

Du låg och skalka;
När du dig svalka,
Brann min blod i dig.

Modern hade nu undfått det som skulle utvecklas till det färdiga fostret.
Hon hade fått säden att ge näring åt. Hon hade fått formen att utveckla i
sin ”materia”.

Att Fredman för sin del betraktade sig som sin fars son vet man ock-
så av episteln n:o 27. Han talar om sin mors klara sköte och ljuvliga barm
men därifrån har han ingenting fått; snarare tvärtom:

Raglade skugga, brusiger min,
Skapad at Bacchus gå til handa;

Bläddriger tunga af brännvin och vin.
Känn der far min, känn där hans anda.

Raderna är otydliga men ska väl bilda en sorts parallell till de bibliska or-
den om hur Kristus avlades av Den helige ande. Fredmans fars
brännvinsdoftande ande, som inte riktigt hålls åtskild från Bacchi ande,
ska vara i Fredman liksom Guds ande var i Guds son.

I Bacchi Tempel skildrar Bellman hur Ulla Winblad får en son med
Mowitz, och den nyfödde beskrivs på följande sätt:

O Gudar” hvilken syn? .. En liten Mowitz snarkar,
Med samma biärta mine och våta ögna-par,
Om näsan lika röd, som Commendeurn des Far.
Se lilla mun vil ren åt bägar’n der han blänker,
Han den sin första gråt och första löje skänker;
Välkommen Fröjas Pilt i Bacchi varma spår,
En sup mitt lilla lamm…. Välkommen och gutår –

Pojken är Fröjas, d.v.s. Ullas pilt, men helt och hållet en avbild af sin far.
Tanken att han skulle kunna förena sina föräldras goda egenskaper, mo-
derns skönhet och faderns törst, har inte fallit Bellman in.

Att Bellman inte var inne i de nutida åsikterna om befruktningen får
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ursäktas honom. För att vara skriven 1768 – ty det bör vara då som den är
skriven; varför skulle Bellman annars ha sat ut det årtalet? – var den 23:e
episteln med sina ensidiga åsikter om paterniteten kanske en smula gam-
maldags redan då den blev till men inte mycket gammaldags. Man kan
också tänka sig att Bellman i karakteriserande syfte har låtit Fredman om-
fatta en åsikt som inte hörde till de nyaste. Helt övergiven var den åsikten i
varje fall inte, och ännu långt senare hittar man den hos en svensk förfat-
tare, Strindberg. I Götiska rummen antas en kvinna vilja säga till sin man:
jag vill inte ”gå omkring i nio månader som ett fågelbo åt din unge; din!
Det vill jag inte! Jag vill inte ligga ut ditt ägg. Jag vill inte vara din åker där
du sår…” Detta är ”fågelboshypotesen” som en nyss citerad fransk for-
skare år 1781 i liknande ordalag formulerade. Strindberg själv, har det
berättats, drömde om att skaffa barn till världen utan kvinnlig hjälp; gen-
om att under nio månader ge spermatozoerna lämplig näring och värme.
Bellman hade en liknande idé en gång, men på skämt i stället för på allvar.
Det är i ett brev till fru kapten Kempensköld den 5 juli 1792, där Bellman
med lössläppt fantasi roar sig med tanken om en paternitet utan mots-
varande moderskap; historiens sannfärdighet säger han sig lämna till sin
nådiga systers eget eftersinnande. Det heter i hans brev:

”En Trägårdsmästare vid Dantobommen vid namn Löfberg har
förleden måndags afton blifvit förlöst med en välskapad dotter,
Mannen hade en tid befunnit sig opasslig och nyttjadt flere Doc-
torer, Consultation har blifvit hållen i Collegio, där pluraliteten
trodt det vara vattusot men ändteligen, på detta sätt förklarat
gåtan. Den lilla Kärleks-panten är redan så för sig kommen, at
hon med sin faderliga Mamma kan gå och promenera i trägår-
den och nyttjas som en fogelskräma för tättingar på Ärtåkren.”

Skämtet låter underligt, dubbelt så underligt nu som då, ty på Bellmans
tid visste man inte med säkerhet vad vi vet: att barnet i lika grad är båda
föräldrarnas barn. Strindberg visste det alltså ännu inte; åtminstone inte i
sin ungdom. Först på 1880-talet fick man, främst tack vare tysken Hert-
wigs undersökningar av sjöborrarna, full klarhet i befruktningsmysteri-
et, och kanske skulle Bellman, om han hade levat i våra dagar, efter den
upptäckten ha givit ut Fredmans epistel n:o 23, Ach du min moder, i en
ny, reviderad upplaga.
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Danske Bellmanudgaver

Af Mogens Brøndsted

De litterære forbindelser mellem Danmark og vort nærmeste broderland
har ikke altid været påfaldende livlige. Oftest har det drejet sig om indfly-
delser og idéudvekslinger mellem digtere og litterater uden større resonans
i det brede publikum, og hvis regnskabet gøres op, vil Danmark nok vise
sig at have været den mest ydende part – alene i kraft af sin beliggenhed
som en kontinental indfaldsport for de skiftende strømninger. Arrebo og
Kingo er med til at formidle barokken i Sverige; Holbergs betydning for
den svenske klassicisme – foruden hans komediers store popularitet – og
Ewalds og Baggesens for antikklassicisterne er exempler fra det 18. århun-
drede; i det 19. modtager bl.a. Ling vigtige impulser fra Grundtvig, Tegnér
fra Oehlenschlæger og de naturalistiske ”åttiotalister” fra Brandes. Den
modsatte vej er der derimod færre influenser at notere. Dansk åndsliv har
gennemgående i alt for ringe grad været orienteret mod nord; uvedkom-
mende faktorer som politisk nag og sproglig ladhed har lagt sig hæmmen-
de i vejen. Dog er der én svensk digter som har kunnet virke ned gennem ti-
derne ligeligt på de mest kræsne kendere og det allerjævneste publikum, og
det til trods for alt lokalpræg, ja trods sin ursvenskhed og sproglige uover-
sættelighed: Bellman. En svensk litteraturhistoriker udtaler tilmed i hun-
dredåret for hans død (1895), at man i det hele afgjort finder mere spor af
Bellmans indflydelse i Danmarks litteratur end i den senere svenske, og at
hans sange i danske dannede krese stadig beundres og gouteres nok så
stærkt som i hans hjemland1.

Selvom det nu, som vi senere skal se, ofte har været småt med den
virkelige forståelse af disse sange, er deres litterære spor uomtvistelige –
fra P.A.Heiberg og Baggesen over Heiberg-Hertz til Bergstedt og Seedorf
– og også flere gange eftergået af forskningen2. Men yderligere vidnes-
byrd om Bellmaninteressen herhjemme udgør de for en svensk forfatter
usædvanlig talrige udgaver og oversættelser, som til dels er mangelfuldt
fortegnet og undersøgt. Da Det kongelige Bibliotek fra privat side for ny-
lig har suppleret sin samling heraf, skal der i det følgende gøres sum-
marisk rede for, hvad der hidtil kendes af danske Bellman-tryk.

De falder i tre tydeligt afgrænsede perioder, som afspejler højde-
punkterne for Bellman-popularitetens kurve. Boghistorien kompletterer
her som oftere litteraturhistorien ved at vise værkernes spredning uden
for de særinteresseredes snævrere kres.
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Den første periode falder i digterens egen levetid, nærmere betegnet
1780´erne, da hans viser begyndte at vandre på egen hånd over sundet.
De dukker da op i København som anonyme skillingstryk og i et kuriøst
blandingssprog, der må forudsætte mundtlig overlevering. Ganske vist
tryktes de også i Stockholm og andre svenske byer som gadeviser i mere
eller mindre forvansket form, inden Bellman i 1790 og 1791 fik besørget
sin autoritative udgave af Fredmans Epistlar og Sånger; men de mange
danismer og sproglige misforståelser (f.ex. hurra och gutår > Herrer og
Guttar!) tyder ikke på noget svensk trykforlæg.

Materialet, der ligesom de gamle danske skillingsviser sikkert kun
udgør en lille del af, hvad der engang har været i omløb, omfatter tre tryk
af Ep. 9 (”Käraste brödrar, systrar och vänner”), to af Ep. 23 (”Ach du
min moder”) og et enkelt af henholdsvis Sång 35 (”Gubben Noak”) og
Fredmans Testamente 200 (”Mitt sinne friskt opp”).

I et par samtidige samlebind med viser udsendt fra P. Horrebow i
Adelgade – en datidens Strandberg – findes to oplag, det ene med årstallet
1782, af Tvende nye lystige Arier, hvoraf den første er ”En svensk Aria”:
”Käraste Brödrar, Systrar ock Vennar [sic] …” I det udaterede (seneste?)
oplag er sproget yderligere daniseret, og heraf foreligger et eftertryk fra
ca. 1784 i ”Tvende nye Viiser”, udgivet af Svares Efterleverske i St. Kan-
nikestræde (i et visebind, stammende fra den store bogsamler, kancelli-
chefen og litteraten Luxdorph). At sangen var yndet, ses også deraf, at
den er indlagt i Emanuel Ballings Dyrehavespil ”Rusk um Snusk” fra
1782, og at melodien anvendes tre gange i en københavnsk visebog fra
året efter foruden i hjemlige gadesange; også Baggesen ses samme år og
flere gange senere at have benyttet den.

Fra samme tid må stamme ”Tvende ganske nye Viser. Den Første be-
gynder saaledes: Säg du min Moder, etc.” (to udgaver u.å., hvoraf den
ene i Svend Grundtvigs samling af flyveblade i Dansk Folkemindesam-
ling). Det er Fredmans ynkværdige enetale, da han ligger i rendestenen
uden for værtshuset. Også til den hentydes i Ballings Dyrehavsstykke.
Endvidere den mest makaroniske af dem alle, Gubben (!) Noa, som al-
lerede 1770 findes opskrevet i et underholdningsblad, ”Fruentimmer- og
Mandfolketidende”; til dens iørefaldende melodi skrev bl.a. Abraham-
son sin drikkevise ”En tungsindig, en tungsindig melankolisk Mand”
(optaget i den førnævnte visebog)3). En anden Drikkevise, et af skillings-
trykkene fra Svares Efterleverske (i det nævnte Luxdorph-bind), er den
sidste bevarede i denne første gruppe4; den begynder: ”Mitt Sind är frisk
uppa paa krogan / Thi Bacchus han venter os der. / At være Apollo meer
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trogan / Det är ikkun bara Besvär.” Også her er rigeligt med ”hypersve-
cismer” af typen krogan og trogan istedenfor krogen og trogen – ligesom
sangerinden i Jacobsens Niels Lyhne ”satte a’er ind i alle Endelserne for
at det skulle lyde rigtig svensk”.

Respekt for texten var der så meget mindre tale om, som autor næp-
pe kendtes. Det var endnu blot illiterære krosange, importeret for plebs
ligesom de tyske; det bevidner tydeligst Rahbek, da han i sine erindringer
omtaler Det norske Selskabs drikkeviser fra denne tid som egnede ”til at
give Blod paa Tand og Afsmag for ”kiæreste Brødre, Søstre og Venner”
og ”die Juden wollten lustig seyn” og andre saadanne Kippe- og Vagt-vi-
ser, hvormed man hidindtil havde taget til takke…”5. Et omslag var dog
på vej. Den litterære skandinavist Jens Kragh Høst viede Bellman en om-
tale, om end noget forbeholden, i sin oversigt over den svenske litteratur i
Rahbeks ”Minerva” for 1794, og da digteren døde året efter, skrev han
en meget anerkendende nekrolog i sit eget tidsskrift ”Nordia” og fordan-
skede i tilgift en af epistlerne (no. 39, ”Bröderna fara väl vilse ibland”).
Men samtidig med at ”den svenske Anakreon” således så småt blev op-
daget som digterpersonlighed i litterære krese, fortrængtes hans værker
atter fra visemarkedet og synes i det nye århundrede at have været ved at
gå i glemme. Det samme var tilfældet i Sverige, hvor Atterbom i 1812 –
med en tysk kritiker som forløber – fandt det påkrævet at slå til lyd for
Bellman i den nyromantiske skoles organ ”Phosphoros”. Netop i dette år
var både Rasmus Nyerup og Christian Molbech i Stockholm og begej-
stredes ved at opleve Bellmansang; Oehlenschlæger lærte sig at synge
Bellman, efter hvad Atterbom selv beretter fra deres sammentræf i Berlin
1817, og samme år indlagde han melodien fra ”Käraste bröder…” til en
bryllupsvise i ”Fostbrødrene”. Det var vel første gang bellmanske toner
lød fra den danske skueplads. Med Heibergs vaudeviller holdt de for al-
vor deres indtog, og Aarestrup og Hertz indleder rækken af imitationer;
alligevel kan jo den sidste i sine Hirschholmdigte fra ”Bellmansom-
meren” 1832 udbryde: ”Fredman! Din Sang, der er kjendt af saa Faa…”,
og fru Heiberg erklærer i sine erindringer, at ”disse Sange vare paa den
Tid saa godt som ubekjendte i Danmark”. Først i skandinavismens æra,
efter 1840, begyndte de atter at blive almeneje, og hermed var forudsæt-
ningen tilstede for den anden periode af danske Bellmanudgivelser.

Steens forlag startede forsøgsvis med at forhandle en i Kristiania
1838 udsendt oversættelse af nogle Udvalgte Sange med guitar- og kla-
verakkompagnement (udgaven, som angives noget forskelligt i det dan-
ske forlagskatalog 1841 og den norske bogfortegnelse, synes ikke at fin-
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des i noget dansk bibliotek). Men efter at de danske og norske studenter i
1843 havde besøgt Stockholm og Uppsala og hørt svenske Fredmansan-
gere udfolde sig, skulle tiden være moden også for danske publikationer. I
december samme år fejredes en Bellman-fest i Det skandinaviske Selskab
i København, hvor Carl Ploug og J.L. Heiberg holdt taler om digteren, og
flere af hans sange blev foredraget; de to introducerende indlæg kom ud i
bogform og supplerer for øvrigt hinanden smukt – som exempler på,
hvad man i dag ville kalde historistisk og strukturalistisk metode: mens
Ploug opridser den historiske og biografiske baggrund, foretager Heiberg
genrebestemmelsen (”Bellman som comisk Dithyrambiker”) og den
æstetiske analyse af værket som et komisk-dithyrambisk epos.

I 1843 påbegyndtes tillige, på den nyetablerede skandinaviske Bog-
handlers forlag, en statelig illustreret udgave i imperialoktav, redigeret af
en svenskfødt student og sproglærer ved navn P.O. Welander: Fredmans
Epistlar med Gallerie og Scener, fremstillede i 24 colorerede Lithographi-
er, 80 Melodier – samt Ordforklaringer”. Den indledes med en ”Bio-
graphi og Characteristik”, den sidste væsentlig efter førnævnte tyske kri-
tiker (den som historiker velkendte Ernst Moritz Arndt). De anonyme
farvetavler er litograferet af Bærentzens anstalt, tidens mest ansete, efter
de i Sverige yndede plancher af Elis Chiewitz, som var udkommet i al-
bumform under titlerne ”Galleri till Fredmans Epistlar och Sånger” og
”Scener ur Fredmans Epistlar och Sånger”, graveret af Ruckmann
(1827-286); herfra den danske undertitel ”Galleri og Scener”). Kgl. Bibl.
har af denne billedrække et par senere ret tarvelige eftertryk (”Be-
llmans-Galleri”, Sth. 1874, af B. eller T. Gren (?) og ”Scener ur Fredmans
epistlar och sånger med upplysande text”, Sth.1892). Også ellers er bo-
gen bemærkelsesværdigt udstyret; den fornemme sideomramning kan
minde om Heibergs Nye Digte 1840. Med særlig paginering er tilføjet et
melodianhang, der i udsættelse svarer til den svenske originaludgaves.
Texten selv er næsten fejlfri – et særsyn ved svenske bøger trykt i Dan-
mark – og forsynet med ordforklaringer under hver side, som tillige giver
lidt kulturhistoriske oplysninger, f.eks. ved at jævnføre stockholmske lo-
kaliteter med lignende københavnske (Munkbro-mångelskorna – Gam-
melstrandkjællinger); unøjagtigheder er sjældne, som når ”namnsdag”
gengives ved ”fødselsdag” eller ”på 70-talet” ved ”i Aaret 1770”. Glose-
oversættelserne gives dog ret sparsomt og tilfældigt og delvis norsk, da
udgaven desuden var beregnet på salg i Norge; dette punkt vakte især kri-
tikkens mishag, og en længere polemik blev ført herom i bladet ”Den Fri-
sindede” med indlæg både fra Welander og hans forlægger, G.H. Jæger.
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Udgaven fortsattes imidlertid i samme spor året efter (1844) med
”Fredmans Sånger… med Gallerie og Scener fremstillede i 12 Litho-
graphier, 65 Melodier – samt Ordforklaringer”. På det endelige titelblad
fra 1845 er Welanders navn ganske vist fjernet, sandsynligvis fordi han
var rejst fra sit udgiverarbejde til Norge7. Endvidere er illustrationerne
denne gang uden farver – måske har afsætningen af den dyre første del al-
ligevel ikke helt svaret til forventningerne, selvom forlæggeren påstod, at
oplaget (på 1000 ex.) nær var udsolgt. Det nye bind har i øvrigt den særli-
ge interesse, at Chiewitz’ figurbilleder er suppleret med fire situa-
tions-studier, signeret ”W. Pedersen del.”, dvs. Bærentzen-stentryk efter
fortegning af den senere navnkundige H.C. Andersen-illustrator Vilh. Pe-
dersen. De har en hel anden blød toning og stemning end de grovere,
neuruppinske Chiewitztavler (og er også blevet trykt efter i det omtalte
svenske galleri 1874). Til denne del leveredes et separat musikbind med
eget litograferet titelblad. At udgaven imidlertid har været vel kostbar for
et større publikum, kan den omstændighed tyde på, at der ifølge bogfor-
tegnelsen udsendtes et billigere særaftryk af texten til epistlerne uden illu-
strationer og musikbilag (1845; dette findes hverken på Kgl. Bibl. eller
Univ.-Bibl.). Et par år efter måtte forlægger Jæger indstille sin skandina-
viske sortimentsboghandel; ”den nordiske strømning var endnu ikke
stærk nok til at bære et sådant foretagende”, fastslår boghandelens
historiker8. Oplagene overgik til Høst og Iversen, og kort efter Jægers
konkurs annoncerede førstnævnte i Adresseavisen, at restpartiet af
”Pragtudgaven af Bellmans Værker” realiseres for halv pris (18.9.1849).

Medvirkende til dens kranke skæbne har været, at der både i Sverige
og Danmark viste sig konkurrenter i farvandet. En noget beskednere an-
lagt udgave af Fredmans Epistlar och Sånger udsendtes ligeledes i 1845
på Wahls forlag af en anden akademiker, den også som tidsskriftredaktør
virksomme cand. philos. C. Nielsen. Den er i lille tospaltet oktav og ikke
optaget i bogfortegnelsen; Kgl. Bibl. har først i nyere tid modtaget et
exemplar (med den unøjagtige rygtitel ”Fredmans Epistlar”) sammen
med en del svenske og tyske Bellmanudgaver fra bibliotekar Fr. Bi-
rket-Smith, som var en kender og samler af Bellmaniana og for øvrigt
modellerede poeten for Den. Kgl. Porcelainsfabrik. Desuden har Kgl.
Bibl. fornylig ved privat køb erhvervet nogle af de originale hæfter, hvori
bogen sendtes ud ”paa Udgiverens Forlag” med omslagsbetegnelsen ”Il-
lustreret Udgave af Fredmans Epistlar og Sånger… i Forening med flere
Kunstnere og Studerende udgivet af C. Nielsen”. Af de fleste kunstnere
synes der kun at være blevet én tilbage (når bortset fra det foransatte por-
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træt – et Bærentzen-litografi eller Kraffts kendte maleri af den guitarspil-
lende digter, som også prydede Welander-udgaven); det er C.L. Petersen
som har kobberstukket titelbladet og en række scener, indrammet af
småbilleder og dekorationer, sirligt og pertentligt, men ikke meget i digte-
nes dionysiske ånd. Mens Kgl. Bibl.s exemplar har sådanne illustrations-
tavler til Ep. 9, 31, 45 og 58, har andre (Univ. Bibl. Kbh., Kungl. Bibl.
Sth.) tillige til 38, 53, 82 og Sg. 11; og mulig har der existeret flere, da det
synes påfaldende, at Sångerne kun er betænkt med et enkelt billede. Tex-
ten er knap så nøjagtig som Welanders; den rummer flere danismer (at
for att Ep. 8, 1; rubbe for rubba Sg. 2, 2; tänke for tänka Sg. 33, 1; fik for
fick Sg. 37, 4; hat for hatt Sg. 45, 5 o.l.) og en del fejl som er rettet med
håndskrift i Birket-Smiths exemplar (Ep. 25, 6; 55 overskr.; 80, 7; 81, 2;
82,1). Ordforklaringerne er her samlet i en liste bagi bogen. Et restoplag
synes at være overgået til Iversens forlagsboghandel, som lod påsætte nyt
titelomslag (u.å; i Univ. Bibl. Upps.) og senere i samme format publicere-
de musikbind til epistlerne (1849; ikke i bogfortegnelsen, findes kun i
svenske bibl.) og til sangene (1850, med portræt). At der, som Bi-
rket-Smith oplyser, skulle være trykt musikbind hertil i Stockholm, har
ikke kunnet verificeres.

Mere tarvelig er den tredje udgave fra dette år, en lille duodez betitlet
”Fredmans Epislar och Sånger…utgifne och förlagde af G.H. Jæger”,
altså en art pocket-edition, lanceret af samme forlag som Welanderudga-
ven for dem der hellere ville nøjes med at give 64 skilling frem for hen ved
ti daler for deres Bellman. Også denne er medgivet en indledende karak-
teristik, der bygger på Arndt, hentet fra ”Svenska poesiens historia” af
Uppsaladocenten C.J.Lénström (som 1843 for Gyldendal havde foran-
staltet en fyldig svensk læsebog, bl.a. med Bellman-prøver). Selve texten
er forholdsvis god, og der afsluttes endog med et lille kritisk appendix,
hvor afvigelser fra originaludgaven samt enkelte håndskriftvarianter an-
føres. Det er affattet på svensk, og der forekommer ingen ordforklarin-
ger; udgaven har været beregnet på også at forhandles i Sverige, og ifølge
oplysning fra Stockholm foreligger den tillige med Göteborg som udgi-
velsessted (to oplag på Bonniers forlag, 1845 og 1846; i Kungl Bibl.).
Omvendt ser vi noget senere en episteludgave trykt i Stockholm udkom-
me samtidig i København og Kristiania (1854 og [1857-] 1858, sidst-
nævnte oplag kun i Kungl. Bibl.).

Studenterskandinavismen virkede hånd i hånd med Heibergs vaude-
viller og Hostrups sangspil til at gøre især melodierne udbredte; de vinder
indpas i Studenterforeningens visebog fra 1848, og i den følgende tid ud-
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kommer både de nævnte Iversenske musikbind og ”27 Sånger utsatte af
A.P.Berggren för 3 och 4 mansröster” (1850) – hvormed, som kritikeren
Otto Borchsenius siden bemærker, den uskik blev almindelig at synge dis-
se små dramatiske solonumre i kor. Også et separat klarverarrangement
af Frun och pigan (Fr. Testamente 140) besørgede Berggren ved samme
tid. Derimod er texten det afgørende for skolemanden og skandinavisten
M. Hammerichs Svenske Vers af Bellman, Tegnér og Runeberg, som han
udgav i et af sine programmer fra Borgerdydskolen (1856). Her foranstil-
les en pædagogisk formaning: ”Det hører med til Dannelse for Svenske at
forstaae Dansk (Norsk), for Nordmænd og Danske at forstaae Svensk, –
ikke at tale eller skrive det, men at forstaae det.” Netop for den rette for-
ståelse er der vedføjet oplysninger og ordforklaringer til de valgte digte –
seks epistler samt nogle lejlighedsvers –, og de efterfølges af en litteratur-
historisk karakteristik. Rækken af dette tidsrums Bellmanpublikationer
sluttes med en tobindsudgave af samtlige epistler og sange på Erslevs for-
lag 1858 i stor oktav, skiftevis en- og tospaltet efter verslinjernes længde;
her er en del realkommenterende anmærkninger på svensk, formentlig ef-
ter en svensk udgiver, blot nu og da isprængt danske oversættelser (i fra-
ktur – ellers anvender alle de nævnte udgivelser antikva, fraregnet skil-
lingstrykkene). Derudover er en række ordforklaringer til epistelbindet
samlet i et afsluttende glossarium. To tilsvarende musikdele sendes i nyt
optryk (1869-70, mangler i bogfortegnelsen; af musikdelen haves kun ti-
telbladet).

Hverken kvartetsang eller textlæsning – der stadig var de almindelig-
ste hjemlige tilegnelsesformer – udløser jo imidlertid de små mesterstyk-
ker i deres fulde register af vekslende stemninger og underfundige nuan-
cer. Det blev en suveræn og indfødt fortolker, der ved en række sukcesrige
koncertaftener i København fra og med 1890’erne indledte den tredje
danske Bellman-æra: Sven Scholander. Et hæfte med udvalg af hans num-
re (”Scholander-Album”) fandt stor afsætning, og 1902 udkom i serien
”Hjemmets Musik” en klaverbearbejdelse af epistlerne med underlagt
text og ordforklaringer, foretaget (anonymt) af musikkritikeren og kom-
ponisten Charles Kjerulf, som havde taget initiativet til Scholanders gæ-
steoptræden. Den svenske sangers ledsageinstrument var lut (Bellman
selv brugte citer), og et udvalg epistler med tilsvarende musikudsættelse
for guitar udsendtes 1906 af Anda Ørngreen Friis.

Samtidig hermed forsøgte man sig på den vanskelige opgave at over-
sætte digtene, hvad der hidtil kun undtagelsesvis var sket. Et par prøver –
Ep. 42 og 45 – meddelte Vilhelm Møller i serieværket ”Verdenslittera-
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turens Perler” (1901; det pågældende hæfte udkom 1898), ganske vist
indflettet i et ret vrangvilligt kapitel om digteren; det synes som om den
genvakte Bellmanbegejstring har presset Møller til at indlemme ham i sin
verdenslitterære perlerække, og han slutter udtrykkeligt med at benægte
Tegnérs ord om, at han som Nordens største skjald hører hjemme dér.
Naturligvis lød der protester i pressen, og flere fristedes nu til at levere
fordanskninger. Christian Ness indføjede en hel række i sin digtsamling
”Fra Ungdomstiden” (1900, ny udg. 1905 med titlen ”Rimbundne Min-
der”), Martin Petersen oversatte en del af Sångerne (1901, nyt oplag
1902), og William Barberi udgav ti udvalgte epistler og sange med musik
og dansk text (1908; ikke optaget i bogfortegnelsen og af Birket-Smith
betegnet som ”vistnok utrykte”). Disse er dog alle ret dilettantiske. Mere
i originalens ånd forekommer Johannes Marers udvalg (to oplag 1918,
sat med gammelagtig schwabacher). Mest vellykket er nok Charles
Kjerulfs gengivelse af epistlerne, der udkom 1920 efter hans død, samme
år som de på originalsproget indgik i rækken af Gyldendals små digtsam-
linger. Kjerulfs værk er tilegnet Scholander og typografisk holdt nær op
ad den gamle originaludgave; også Kellgrens berømte fortale er medta-
get, efter en orienterende indledning. De gratiøse vignetter i rødlig tone –
mindende om Yngve Bergs samtidige i Sverige – skyldes Axel Nygaard;
nogle af dem anvendtes senere til udsmykning af Wagner Baunvigs mo-
nografi om Bellman fra 1933. Af særlig interesse er oversætterens forord,
fordi det bidrager til belysning af Fredmansdigtenes skæbne i Danmark:

”Ingen har været argerer Modstander af al Oversættelse af Bellman
end den, der skriver disse Linjer. Men jeg blev omvendt. Af hundrede
dannede danske kan ikke fem Svensk. I hvert Fald ikke saa meget, at de
gennem Øjet og Øret virkelig kan forstaa Bellman. Det er en sørgelig
Sandhed, maaske snarere en Skandale; men det er saa.

Nogen Undskyldning har de vel deri, at Bellmans Svenske er gam-
melt Svensk med mange forældede Ord og Konstruktioner, iblandet saa
meget Slang, ja aktuelle Allusioner, at selv Nutids-Svenskere kan have
vanskeligt ved helt at forstaa ham. Der er endog Steder, om hvis Tydning
de lærde den Dag i Dag er uenige.

Allerede paa Scholanders første Bellman-Aftener i København for
fem og tyve Aar siden konstaterede han og jeg, hvor ringe, ja elendigt vort
Publikums Forstaaelse i Virkeligheden var…… Jeg vover at paastaa: Be-
llman er for Flertallet af Danske kun lydende Malm og klingende Bjælde.
Melodierne til hans Sange, dem kender Danske, dem kan de fleste af os
næsten alle fra Barnsben, naar det kommer til Stykket ubetinget bedre og
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i langt større Omfang end Svenskerne selv. Simpelt hen fordi alle vore fol-
kelige Vaudeville-Forfattere i det nittende Aarhundrede med Heiberg,
Hertz, Hostrup og Erik Bøgh i Spidsen ligefrem har plyndret
Bellman-Musiken ind til Skindet og levet højt paa den som paa intet an-
det. Men selve Bellmans dejlige Ord og yndige Billeder, – hans blide
Drømme og krasse Realisme, hans bedaarende Ynde og uendelige Finhed
– al hans høje Livsglæde og dybe Verdenssmærte – kort sagt: hans Poesi,
der søger sin Lige i hele Verden og til alle Tider…den kender de ikke.”

Omend Kjerulf her sætter sagen på spidsen for at retfærdiggøre sin
fordanskning, rummer hans stærke ord alligevel mange korn sandhed.
Kendskabet til melodierne gav en falsk fornemmelse af fortrolighed, og
ved opdragelsen til studium af texten negligeredes gerne musikken og
dermed den særegne Bellmanske ”forening af ord og toner”. Kjerulf for-
søgte selv med meget held at genskabe denne forening ved at optræde
som dansk Bellmanssanger; han døde imidlertid 1918, og hans efterladte
oversættelse af Sångerne opnåede aldrig at udkomme. Bellmaninteressen
syntes atter at have kulmineret. For mellemkrigstidens hårdere klima var
den gustavianske rokoko en fjern og lukket verden; en hjemlig erstatning
leverede Seedorf med sin Sorgenfri-poet, der for øvrigt allerede i ”Hy-
ben” (1917) blev præsenteret liggende for døden. Fredmanstykkerne ar-
kiveredes efterhånden som skole- og universitetspensum, – om udgivelser
for bredere krese blev ikke længere tale. Digterens 200 års fødselsdag –
og samtidig 150 års jubilæet for førsteudsendelsen af Fredmans Epistler –
faldt i den dystre første krigsvinter og fremkaldte ingen mindeudgaver,
blot mindeartikler som den vemodigt-entousiastiske kronik i ”Politiken”
af Charles Kjerulfs søn Axel (”Bellman – og saa netop nu!” 4.2.1940). En
anden kronik sammesteds nogle år efter af kritikeren Carl Johans Elm-
quist – i anledning af den svenske litteraturhistoriker Sylwans bog om
”Bellman och Fredmans Epistlar” (31.8.1943) – søger nærmere at for-
klare, hvorfor ”Bellmans Stjerne staar saa lavt paa Himmelen herhjem-
me, i Modsætning til for hundrede Aar siden”:

”En gennemgribende Omkalfatring af Selskabslivets Former har
gjort det af med den selskabelige Musikkultur, som endnu trivedes i vore
Fædres Dage. Der synges og spilles ikke mere om Aftenerne i de borgerli-
ge Dagligstuer, og dermed bortfalder Forudsætningen for det første,
grundlæggende Kendskab til Fredman og hans musikalske Verden. Dertil
kommer, at de Mænd, der smykker sig med Betegnelsen Bellman-San-
gere, og hvis Opgaver det var at fuldkommengøre vort Forhold til ”Sanc-
te Fredman” (for at citere J:L:Heiberg) og hæve det til Kunstens Sfære,
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som oftest savner de væsentligste Betingelser for at løse denne Opgave: de
mangler musikalsk Dannelse, og de mangler dramatisk Nerve.

Jeg har hørt de jammerligste Fredman-Fuskere blive hilst med støjen-
de Bifald af et Publikum, der aabenbart ansaa det for god Tone at klappe
ad en hvilken som helst Bellman-Fortolkning, uanset Kvaliteten, skønt
disse tarvelige Gøglere burde være jaget af Staden med Fynd og Klem,
fordi de uden at eje Skam i Livet forraader den Mester, hvis Sag de foregi-
ver at tjene.

Naar engang en virkelig Bellman-Sanger dukker op – og han maa
ikke blot være en Sanger af Format, men ogsaa kunne imitere de forskel-
ligste Musikinstrumenter, saa det gibber i Publikum, samt eje store mimi-
ske og pantomimiske Evner, som holdes i Tømme af et usvigeligt sikkert
dramatisk Instinkt – naar en saadan benaadet Kunstner dukker op, da
skal det nok vise sig, at Fredmans Digter stadig er i Live.”

På det sidste punkt har kronikøren uden tvivl ret. Danmark kunne
ganske vist netop i de år opvise en sanger som Axel Schiøtz, hvis Fred-
man-fortolkninger vandt anerkendelse også i Sverige. Men betingelsen
for, at danske Bellmanudgaver atter kan se lyset, er nok en ny Scholander,
formidlet gennem radio, grammofon og fjernsyn til de tusind hjem. Må-
ske da den mekaniske musik, som i første omgang har gjort det af med
dagligstuens spil og sang, også kunne vække noget deraf til live – således
at kendskabet til en af Nordens ejendommeligste ånder ikke forbeholdes
snævrere cirkler (jfr. Fr.Lauterbachs ”Carl Michael Bellman … og Dan-
mark, tilegnet Svenska Gillet i København” 1945) eller kræsne speciali-
ster (jfr. Chr.Ellings ”Bellmaniana” 1947), men igen engang kan opnå
fortjent udbredelse.
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Noter
1 Karl Warburg: Bellmansdikten i Danmark (mindeforedrag i Göteborgs Veten-

skaps- och Vitterhetssamhälle, i: Samlaren 1895).
2 Warburg a. st., O. Schoning: Bellmans Digtning og dens Indflydelse i Dan-

mark (i: Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning Nr. 63, 1904), Fr. Bi-
rket-Smith: Bellman og Danmark (i: Ord och Bild 1928); ganske andenhånds
er Fr. Lauterbach: C.M.Bellman – 1795-11/2-1945 – og Danmark, 1945.

3 Sml. nærmere Hugo Matthiessen: Bellmanske Sange i København (i: Histori-
ske Meddelelser om København 2. Rk. I 1923-24).

4 Til tidens danske Bellmanudgaver kan næppe henregnes 1. del af Bellmania-
neren Olof Kexels anonyme ”Bacchi Handbibliotheque” (hvori optages en del
Fredmanssånger) med titelbladet Helsingør 1784. Tryk og sats heri svarer
ganske til de øvrige dele, som er udkommet i Stockholm og trykt hos J.C.
Holmberg, og til 1. del findes også en senere titelvariant med angivelsen Stock-
holm 1786 (i Kungl. Bibl. Sth., ifølge venlig oplysning fra dr. Nils Afzelius). 2.
udgave af det Kexel´ske værk er ligeledes rent svensk (Första delen, Andra
upplagan Stockh. 1798). – Som en kuriositet kan tilføjes, at et af tidens sven-
ske skillingstryk af Joachim uti Babylon angiver sig som oversat fra dansk (”
Trenne spritt nye Kjärleks-Wisor, Öfwersatte från Danska Språket. Den
Första Nu kan jag wäl säga min lycka är föga etc. Sjunges som: När wil min
glädje Sol up etc. Den Andra: Adjeu min lilla Engel etc. Sjung, som: Rest haf-
wer jag öfwer watn etc. Den tredje Joachims Fru uti Babylon, den däjeliga Su-
sanna Har sin egen bekanta melodie. Tryckt nu i dag, efter middagen”; nr. 73 i
Steffens fortegnelse, Samlaren 1896).

5 Erindringer af mit Liv I 1824: 386.

6 Sml. herom G.M. Silfverstolpe i Bellmansstudier (I) 1924: 53. Underligt nok
er af galleriet ikke medtaget billede af Movitz, digterens særlige favorit.

7 Sml. Forordet til hans ”Svensk-dansk-norsk Lommeordbog” 1846, som han
begyndte at udarbejde for samme forlag i forening med en anden student, den
ivrige skandinav Frederik Barfod. Efter udsendelsen af de to første hæfter rej-
ste Welander, og udgivelsen blev efter forskellige vanskeligheder overdraget til
en herboende svensker. På lignende måde var det gået med et ”Norskt- (och
danskt)svenskt Handlexikon” (1844), som Welander udarbejdede i Kristia-
nia, – efter at have besørget to hæfter drog denne rastløse skandinav til Dan-
mark, og en norsk kandidat måtte overtage resten af arbejdet.

8 C. Nyrop: Bidrag til den danske Boghandels Historie II 1870: 156.
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�Några notitser om d �ansk och svensk
Bellmansforskning

Ett stycke nordisk l i t teraturhistoriografi

av Carl Fehrman

Den nordiska litteraturhistoriografien är ett hittills föga bearbetat for-
skningsfält. Avsikten med denna studie är på ett avgränsat område, Be-
llmansforskningens, försöka belysa relationerna mellan dansk och
svensk litteraturventenskap. Kanske kan en undersökning om samspelet
och ibland motsatsspelet på detta mikroplan ge en antydan om skillnader
i de två ländernas forskningstraditioner.

Hur Bellmansdikten mottogs i Danmark har kartlagts av forskare i
Sverige och Danmark i undersökningar som kompletterar varandra. År
1895 skrev Karl Warburg i Samlaren en översiktlig artikel i den tidiga
komparatismens tecken, kallad »Bellmansdikten i Danmark«; senare har
O. Schoning i en bok och senast Kaj Birket-Smith i en artikel i Ord och
Bild 192�8� tecknat de viktigaste etapperna i Bellmansdiktens receptions-
historia. Redan i början av 1780-talet trycktes en Bellmansvisa som ano-
nym gatuvisa hos P. Horrebow, Adelgade �301� i Köpenhamn. Det är den
dikt som vi nu känner som Fredmans Epistel nr. 9, »Käraste Bröder, Sy-
strar och Vänner«. Vid ungefär samma tid utkom ett liknande tryck av
den blivande tjugotredje episteln, »Ach du min Moder! säj hvem dig
sände«, och vidare den kändaste av Bellmans bibelparodiska visor som
omsider skulle få sin plats bland Fredmans Sånger, »Gubben Noak«.

I Sverige var på 1780-talet dessa visor ännu spridda bara genom skil-
lingtryck och avskrifter: Fredmans Epistlar utkom ju som samling först i
1790 och Fredmans Sånger inte förrän året därefter. Ur vistraderingens
synpunkt är det intressant att den först nämnda dikten, den blivande
nionde episteln, förefaller ha upptecknats i Danmark efter muntligt före-
drag, inte efter en skriven text; i varje fall gör den danska versionen visan
ännu svenskare än den svenska genom att införa ett a i slutstavelserna,
där svenskan hade ett e: »Käraste Brödrar, Systrar och Vännar/Se Fader
Berg han skrufvar och spännar/Strängarna på Fiolen etc.«

Det är alltså genom vad litteratursociologerna kallat »det populära
kretsloppet« inte genom det »bildade« eller »litterära« som Bellmans po-
esi först når till Danmark. Först när Epistlarna väl var utgivna, blev Be-
llman på allvar presenterad. Det skedda i den tidliga vågen av litterär
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