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Inledning 

Bellman är idag för gemene man inte i första hand känd som en svensk skald. När man 

nämner Bellman för folk idag så är brännvin och fyllevisor det som först dyker upp i 

folks huvuden. Nästa koppling folk gör är Bellmanskämten. Om man nämner Bellman för 

någon idag så är det något av de två ovanstående egenskaper man får kommentarer kring. 

Bellman var dock inte någon suput som bara skrev fyllevisor. Hans dåliga ekonomi 

berodde inte heller på att han söp bort alla sina pengar. Han var en mycket godhjärtad 

man som lånade ut sina pengar till bättre behövande eller så gav han helt enkelt bort 

pengar till personer som han själv bedömde behövde pengarna mer än han själv. Delblanc 

skriver i Den svenska litteraturen: ”Sändes han till kryddkrämaren av Lovisa , kom han 

tomhänt tillbaka, sedan tiggare och trasiga barnungar hade bevekt hans ömsinta hjärta”.1 

Dessutom kan man snabbt se att Bellman inte hade tid att supa och ligga bakfull om man 

tittar på Bellmans höga produktion under den perioden i sitt liv. Hans texter är också 

alltför djupsinniga och genomtänkta för att ha producerats ur ett sinne fördärvat av 

alkohol. Lars Huldén skriver: 

…det finns ytterligare ett drag i Fredmans Epistlar som gör dem till ett stort 
verk. Bellman umgicks med dessa människor som han plockade upp från gatan i 
tjugo år. De är alldeles oförbätterliga och omöjliga. Men det fälls ingen dom 
över dem. Bellman älskar dem och förstår dem och omfattar dem med sin 
humor. Och vem behöver inte möta kärlek, förståelse och humor här i världen? 
Eller visa de dragen av mänsklighet.2 

I det här citatet framgår det att Bellman tyckte om dessa människor som han plockade 

upp från gatan, men han var inte själv en av dem. Det har tvistats en del om möjligheten 

att Fredman bara är Bellmans alter ego, men så var alltså inte fallet. Dessa människor 

fungerade mer som hans inspirationskällor till de karaktärer han sedan byggde upp i sina 

visor.  

 Att religionen var något som spelade en stor roll i Bellmans liv är ingen hemlighet. 

Dels började han sitt diktande inom det religiösa3, dels så är religionen närvarande hela 

                                                
1 Lönnroth, Lars & Delblanc, Sven. Upplysning och romantik, Den svenska litteraturen, BonnierFakta 
Bokförlag AB, Göteborg 1991, s.94-95. 
2 Huldén, Lars. Carl Michael Bellman, Natur och Kultur, Stockholm 1994 s.111. 
3 Lönnroth, Lars. Ljuva Karneval! Albert Bonniers förlag, Stockholm 2005, s.39. 
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tiden i Fredmans epistlar, han gör själva supandet till en religion genom att göra Bacchus 

(vinguden) till en central roll. Scenen för epistlarna är allt som oftast krogen, eller om det 

kallar i epistel 2, ”Bacchi lada”. Man ska lyda ”Bacchi lag”4 som egentligen bara kan 

betyda en sak: supa.  

 Många har fördjupat sig i Fredmans Epistlar och dess relation till den kristna tron. I 

boken Kring Bellman finns artikeln ”Fredman i rännstenen” av Lars-Göran Eriksson.5 

Där gör han jämförelser mellan epistel 23 och Job men även Psaltaren och Jeremia. 

Epistel 23 är en välkänd elegie bland epistlarna och har mycket gemensamt med Job. I 

samma bok finns även ”Bellman på kyrkogården” av Carl Fehrman där man får en 

utläggning av epistel 81 som är en kyrkogårdsdikt, populär än idag. Movitz, som där 

omtalas (och på flera andra ställen), sägs ha varit mer av ett alter ego för Bellman.6 I 

förordet till Kring Bellman förekommer följande citat: 

Varje generation har strängt taget sin egen Bellman. Man tar ständigt på nytt 
fasta på de drag hos honom som man lättast känner igen hos sig själv. På det 
sättet får man alltså i viss mening den Bellman som man förtjänar. 

Här finns det utrymme för tolkning. Bellmans diktning är fylld av sådan mångfald att 

man kan hitta många olika vinklar och tolkningar åt alla möjliga håll. På flera sätt är det 

charmen med Bellmans författarskap, hans mångfald. En mångfald som öppnar upp för 

möjligheter. Det här med Bellman och religionen var det som jag lättast kunde identifiera 

mig med och därför valde jag den vinkeln. Man kan snabbt dra slutsatsen att religionen 

var något som betydde mycket för Bellman bara genom att läsa Fredmans Epistlar. Den 

finns med överallt, ibland mer uppenbart, ibland mer subtilt.  

 Lönnroth skriver i Ljuva Karneval! att ”det religiösa språket inte bara var en 

högtidsskrud som Bellman pliktskyldigt krängde på sig när han måste. Detta språk hade 

blivit en del av hans poetiska personlighet”.7 Lönnroth syftar här på flera formuleringar 

som förekommer i epistlarna som Bellman faktiskt har lånat direkt från religiösa 

skrivelser han översatte som ung. Till exempel översatte han Evangeliska dödstankar av 

David von Schweinitz och bland andra texter fanns där med en text som hette ”Tankar 
                                                
4 Epistel 1. 
5 Red. Eriksson, Lars-Göran. Kring Bellman, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1964. 
Bokförlag, Stockholm 2008, s.94-108.  
6 s.155. 
7 s.45. 
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över rätta bruket av Kristi lidande” varifrån Bellman lånade uttryckssätt och teman när 

han skrev epistel 23.8 

 Eva Fjellander skriver också om religionen och Bellman i Bellmansstudier 22, då 

främst om Bellmans bibelparodier. Hon uttrycker sig så här: ”I Bellmans värld finns den 

kristna tron som levande och styrande kraft, arvet från antiken och tidens nyheter i en 

organisk enhet.”9 Hon menar också att bara för att Bellman driver med kristen tro i den 

bemärkelsen att han tar stamfäder ur GT och förvandlar dem till fyllbultar så betyder inte 

det att han på något sätt vände sig mot den kristna läran. Man kan tro på och stötta det 

samtidigt som man driver med det. Att driva med något kan nästan lika gärna vara en 

kärleksförklaring som ett hån. Gränsen mellan de båda kan vara svår att urskilja för oss 

som lever i dagens avkristnade Sverige, men då var det en ganska naturlig del av 

kulturen. 

 

Syfte och frågeställning 

Min avsikt är att genom den här uppsatsen avhandla ämnet om Bellman som 

förgänglighetsdiktare. Detta kommer jag att göra med Predikaren som kontrast och 

jämförelse. I Fredmans Epistlar finns en återkommande stämning av död och 

förgänglighet. Överhängande hot är tiden som går utan att man kan göra något åt det, 

dödens färjkarl Charon samt det faktum att vi kommer att dö, ofrånkomligen. Predikaren 

talar om samma saker, fast mer uppenbart och ur ett annat perspektiv. Med de 

gemensamma nämnarna avser jag göra en jämförelse för att se om jag kan hitta fler dolda 

kopplingar och framförallt utreda frågan: Vilka likheter och olikheter finns mellan 

Predikaren i Gamla testamentet och Fredmans Epistlar och vilka typiska drag har de av 

förgänglighetsdiktningen som genre? 

 

Metod 

Genom närläsning och textanalys ska jag jämföra Fredmans Epistlar nr. 21, 27, 30 och 81 

med Predikaren. Just dessa epistlar väljer jag för att de alla innehåller element som också 

går att hitta i Predikaren. Anledningen till att jag väljer just Predikaren är (utöver ovan 

                                                
8 Lönnroth, Ljuva karneval! s.39-40. 
9 s.97. 
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nämnda anledning) för att just den boken anses vara en av ”förgänglighetsdiktarnas 

huvudkällor”.10 Jag kommer att studera uttryckssätt och bildspråk i de båda verken och 

titta på likheter och olikheter mellan dem. Författarnas världsbilder kommer att bli en 

viktig ingrediens då ingen av dem drar sig för att ifrågasätta samhället de lever i.  

 Med tidigare forskning som grund i mina egna efterforskningar kommer jag 

förhoppningsvis att kunna dra välgrundade slutsatser. Då både Bellman och Predikaren 

var förgänglighetsdiktare av sin tid kommer det säkerligen att finnas ganska mycket stoff, 

gemensamma nämnare och liknande bildspråk. För Predikaren är flyktighet något centralt 

som tillsammans med tomheten formar hela boken. För Bellman är det ett hot som hela 

tiden hänger över folks huvuden eller lurar runt husknuten, väntar på att slå till.  

 

Förgänglighetspoesi 

Förgänglighetspoesi är en sorts poesi som betonar döden, livets tillfällighet och tidens 

gång väldigt mycket.11 Den var vanlig på 1600- och 1700-talet i samband med 

begravningar, ofta på gravstenar.12 Predikaren fanns ju förstås långt innan och var det 

verk som många diktare hämtade inspiration från när de skrev sina förgänglighetsdikter. 

Det var egentligen först på 1600- och 1700-talen som Predikaren blev ”en av 

förgängelsediktarnas huvudkällor”. Fehrman skriver i sin bok Diktaren och Döden:  

Grundtemat är angivet med de inledande orden: Vanitatum vanitas et omnia 
vanitas – orden upprepas som ett ledmotiv ända fram till den klagosång, som 
avslutar boken. Det hebreiska ordet för vanitas betyder ordagrant ’andedräkt’, 
’vattenånga’; en exeget översätter ’vattenblåsa, bubbla’. Det är alltså egentligen 
en metafor – liksom vinden, skuggan, vattenfradgan – varmed livets intighet 
åskådliggöres. Det uttrycker på samma gång begreppen ’förgängelse, 
värdelöshet och meningslöshet’. 13 

Det här är drag som gör Predikaren till förgängelsediktare och därmed drag som 

definierar förgänglighetspoesi. Predikaren var dock inte först med 

förgänglighetsperspektivet i sitt diktande, han skrev sin bok på 900-talet f.kr.14 Homeros 

                                                
10 Fehrman, Carl. Diktaren och döden – Dödsbild och förgänglighetstanke i litteraturen från antiken till 
1700-talet, Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1952, s.45. 
11 Detta framgår om man läser Fehrman, Carl. Diktaren och döden, t.ex. s.5 
12 Huldén, s.108 
13 Fehrman, s.45 
14 Crossway bibles, s.1193 
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var inte så långt efter (bara ca.200 år) när han i sin episka berättelse Iliaden skrev: 

”Liksom löven i skog, så äro ock människosläkten. Löven de sållas av vinden på jord 

men andra i stället skjuter den återgrönskande skog, när våren är inne. Så står ett 

människosläkte i växt, och ett annat försvinner”.15 Detta påminner mycket om 

Predikarens första kapitel där han skriver ”Släkte går och släkte kommer, jorden är evigt 

densamma”.16  

 Av detta kan man dra slutsatsen att förgänglighetspoesin har funnits minst sedan 

700-talet f.kr. Sedan dess är det många som har ägnat sig åt förgänglighetsdiktning, 

däribland Bellman och hans likar på 1700-talet. Det Fehrman skriver om att Predikaren 

just på 1600- och 1700-talen blev ”en av förgängelsediktarnas huvudkällor” gör det 

ganska tryggt att dra slutsatsen att Bellman kände till och kanske till viss del inspirerades 

av Predikaren när han skrev in död och förgängelse i sina epistlar. 

 

Kort om Bellman och religionen 

Då Fredmans Epistlar kommer att ställas i relation till Predikaren i den här uppsatsen så 

är det relevant och nödvändigt att undersöka vilken relation Bellman själv hade till 

religionen och de gammaltestamentliga texterna. Det lilla som finns skrivet om Bellman 

handlar till stor del om hans förmåga att underhålla. Han hade en förmåga att imitera 

olika ljud och röster samt använda sig av dråpliga gester.17 På detta sätt trollband han sin 

publik. Många av böckerna jag har läst om Bellman lyfter fram just den sidan av honom, 

Bellman Underhållaren, men han hade andra sidor. Bellman var en from man som hade 

en strikt kristen uppfostran i ryggen. Mycket av hans tidiga diktning var av andlig sort. 

Han översatte flera psalmer och dikter som hade med Jesu lidande att göra.18  

I Bellmans familjehem rådde ”en sund och frimodig gammalluthersk fromhet, som 

kan ha erhållit en viss färgläggning av gammalpietisternas subjektivistiska och 

känslosamma kristendomsuppfattning”.19 Religionen lever kvar i Bellmans diktning, om 

                                                
15 Fehrman, s.10 
16 Pred.1:4 
17 Lönnroth, Lars. Ljuva Karneval! Albert Bonniers förlag, Stockholm 2005, s.15 samt Lönnroth, Lars & 
Delblanc, Sven, s.84. 
18 Lönnroth, Ljuva karneval! s.35 samt Thorén, Sven. I Zions tempel Carl Michael Bellmans andliga 
diktning, Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, Göteborg 1986, s.32-33, 39. 
19 Thorén, s.31-32. 
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än i lite annan gestalt. Han bibelparodier introduceras 1767 i och med att ”Gubben 

Noach” kommer ut som skillingtryck i Lund.20 Detta betyder inte på något sätt att 

Bellman hade gått ifrån den kristna tron han hade fått i sin uppfostran, utan visar snarare 

att religionen fortfarande hade en stor roll i hans liv. Eva Fjellander uttrycker det så här: 

Någon egentlig blasfemi är det inte fråga om, även om den heliga skrift i texterna tas 
till intäkt för en robust hyllning till kroppens glädjeämnen. En del av visornas 
komiska poäng består helt enkelt i att spela ut Bibelns språk och samhälle mot 
dagens. En företeelse från vår egen tid som kanske kan ge ökade insikter är av vi 
som samhällsmedborgare kan lyssna med allvar till ledande politiker och 
myndighetspersoner och samtidigt skratta åt politisk satir som driver med samma 
människor. På samma sätt menar jag, att 1700-talets människor kunde parodiera 
bibel och kyrkliga handlingar och ändå lita till dem.21 

Många av oss kan nog känna igen sig i det Fjellander skriver i ovanstående citat. Vi 

människor har alltid funnit nöje i att driva med saker och ting, även goda vänner och högt 

värderade livsåskådningar. Bellmans Zions Högtid kom ut 1787, ett verk där han samlade 

25 dikter över kyrkoårets högtider.22 Det visar också att tron låg Bellman varmt om 

hjärtat även när han började bli till åren kommen.  

 

Kort om Predikaren 

Trots Predikarens tydliga inledning så råder det vissa tvivel kring vem som har skrivit 

boken. Den första versen lyder: ”Ord av Predikaren, son till David och kung i Jerusalem”. 

Man kan tycka att det pekar väldigt tydligt på Salomo, Davids enda son som sedan blev 

kung, men en del menar att boken kan vara tillskriven Salomo, alltså att någon har skrivit 

boken och mer eller mindre ”poserat” som Salomo.23 Dessutom finns argumentet att ”son 

till David” kan betyda någon som är släkt till David i direkt nedstigande led och inte 

nödvändigtvis är just hans son. Josef, Jesu far, kallas också ”Davids son” i Nya 

testamentet och likaså Jesus, just för att de var av Davids ätt.24 

                                                
20 Lönnroth, Ljuva Karneval! s.90. 
21 Bellmanssällskapet, Bellmansstudier 22, Proprius förlag, Stockholm 2005, s.97. 
22 http://www.bellman.net/verken.html#religios 2011-04-01. 
23 Andersson, Greger, Boström, Lennart, Eriksson, LarsOlov och Viberg, Åke. Poeterna: En guide till 
Gamla Testamentets poetiska böcker, Libris Förlag, Örebro 2004, s.165. 
24 Study Bible, English standard version, Crossway Bibles, Wheaton (Illinois) 2008, s.1193. 
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 Predikaren är svår att datera, men skrevs antagligen på 900-talet f.kr. Man har 

kommit fram till att det stämmer utifrån Salomos livstid, en språklig analys och det 

faktum att det står i boken att det har funnits andra kungar på hans position före honom.25  

 Predikaren är en utmanande bok på många sätt. Saker som i resten av Gamla 

testamentet tas för givet och inte ifrågasätts tas inte för givet i Predikaren och ifrågasätts 

friskt. Visserligen råder ingen tvekan om att Gud finns, men Predikaren frågar sig hur 

mycket vi människor egentligen kan veta om honom. Predikaren skiljer på gott och ont 

men menar frågar sig samtidigt om det verkligen spelar någon roll vad vi gör, vi alla 

kommer ändå dö.26 Budskapet i Predikaren är tvetydigt och olika forskare kommer fram 

till olika saker. Menar Predikaren att allt är tomhet och att det inte spelar någon roll vad 

vi gör, vi går alla samma öde tillmötes, eller är hans budskap det som de sista verserna 

säger: ”Nu har du hört allt, och detta är summan: frukta Gud och håll hans bud. Det gäller 

alla människor. Ja, för varje gärning skall Gud kräva räkenskap, också för allt som är 

dolt, gott som ont”.27Det finns möjligheter för många olika tolkningar, men i ett avseende 

är hans budskap inte så långt från Fredmans Epistlar. Ett återkommande budskap som 

Predikaren kommer med är att man ska glädja sig så länge man kan och att det goda som 

finns för människan är att äta och dricka och finna glädje i mödan.28 Detta budskap är ju 

inte helt olikt det som Fredman förmedlar som sammanfattas i epistel 2: ”Supa, dricka 

och ha sin flicka är vad Sankte Fredman lär”. Istället för att äta menar ju Fredman att man 

ska supa, men ”att ha sin flicka” kan lätt liknas vid att ”finna glädje” som Predikaren 

förmedlar.  

 

Textanalyser  

Predikaren 

Predikaren inleder sin bok med ”Tomhet, idel tomhet, säger Predikaren, tomhet, idel 

tomhet, allt är tomhet”. Detta refererar han tillbaka till 15 gånger genom frasen ”Även 

detta är tomhet”29 ganska ofta följt av ”ett jagande efter vind”. En återkommande struktur 

                                                
25 Crossway Bibles, s.1193.  
26 Andersson, Boström, Eriksson och Viberg, s.163 samt Pred.2:12-15. 
27 Pred.12:13-14. 
28 Pred.2:24, 5:17, 8:15, 9:7-9, 11:9.  
29 Pred.2:1, 15, 19, 21, 23, 26, 4:4, 8, 16, 5:9, 6:9, 7:7, 8:10, 14, 17. 
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i Predikaren är att han börjar varje kapitel med att berätta något ur sitt liv. I kapitel 2 

berättar han till exempel om hur han bestämde sig för att ”njuta av vin men ändå låta 

visheten råda” i hans hjärta, men naturligtvis fann han att det var tomhet. Han 

sammanfattar varje berättelse i en serie ordspråk eller tänkvärda slutsatser, så som i 

kapitel 6:7-9: ”Människan sliter ständigt för bröd, men hungern blir aldrig stillad. Vilken 

fördel har den vise framför dåren? Vad hjälper det den fattige att veta hur man möter 

livet? Bättre vad ögonen ser än vad åtrån söker”. Predikaren berättar alltså för oss om allt 

han har provat och sedan berättar han vilken slutsats han har kommit fram till, för att dela 

med sig av sin vishet.  

 Predikarens kapitel har ganska tydliga teman. Första kapitlet är en presentation av 

Predikaren samt en inledning till boken som handlar om allting rundgång, att allt som 

sker kommer att ske igen. Andra kapitlet handlar om hur Predikaren söker mening i livets 

olika områden, bland annat i nöjeslivet och hos kvinnor. Kapitel tre har en inledande 

mening på 137 ord med överskriften ”Allt har sin tid”. Det här är ett av Predikarens mest 

kända stycken. Annars består kapitlet av en rad pessimistiska uttalanden om tillvaron. 

Nästa kapitel inleds med en deprimerande iakttagelse av världen och slutsatsen att 

”lyckligast är den som ännu inte är till, den som sluppit se allt det onda som sker under 

solen”.30 Efter det följer ett antal jämförande observationer. Kapitel fem ger oss en del 

råd och talar om löften till Gud, till exempel i vers 3: ”När du ger Gud ett löfte, så dröj 

inte att infria det, han har inget fördrag 

med dårar: håll alltså vad du lovar!” I kapitel sex får vi ta del av en rad pessimistiska 

observationer som Predikaren har gjort och den stämningen fortsätter in i kapitel sju fast 

med en mer cynisk karaktär då Predikaren konstaterar att ”Bekymmer är bättre än skratt”. 

Kapitel åtta fortsätter i samma anda med en rad råd och betraktelser av samma sort. 

Predikaren sammanfattar också i senare delen av kapitlet sina observationer med att 

människan aldrig kan förstå allt som sker under solen. Nästa kapitel handlar om öde och 

att samma öde drabbar onda och goda. På så vis kommer Predikaren fram till att vishet 

och godhet inte ”lönar sig”. Han råder istället människan att glädja sig så länge det finns 

något att glädja sig över. I kapitel 10 förekommer mest en rad ordspråk, en del känns 

igen, andra inte. Kapitel 11 bjuder på ordspråk som handlar om människans oförmåga att 

                                                
30 Pred.4:3. 



 11 

förstå och sedan poem om åldrar. Sista kapitlet följer upp föregående kapitels poem om 

åldrar med målande språk om åldrande och döden, så som ”då mandelträdet lyser vitt, 

gräshoppan släpar sig fram och kaprisfrukten mist sin kraft”. Alltihopa sammanfattas i 

samma ord som kapitel 1 inleds med ”Tomhet, idel tomhet, säger Predikaren, tomhet, idel 

tomhet, allt är tomhet” innan slutordet avslutar hela boken med sitt budskap: ”frukta Gud 

och håll hans bud. Det gäller alla människor. Ja, för varje gärning skall Gud kräva 

räkenskap, också för allt som är dolt, gott som ont”.31  

 Meningslängden i Predikaren varierar oerhört. Den allra längsta förekommer i 

början av kapitel tre på 137 ord när Predikaren listar för oss att allt har sin tid. Den allra 

kortaste meningen i boken förekommer också i kapitel tre och består av tre ord: ”Allting 

är tomhet.” Genomsnittslängden på Predikarens meningar är 14,3 ord. 

 

Epistel 21 

Hvarutinnan Han 1:o Afmålar Natten med dess nöjen. 2:do Tyckes liksom för ögonen 

ställa et slags Aequilibrium emellan Vinets och Kärlekens styrka, men omsider ljusligen 

uppenbarar öfvervigten. 

Fredmans epistel nummer 21 kom till under sommaren 1770. Den var alltså bland de 25 

första epistlarna som Bellman skrev. Han skrev den första (nr. 5) på våren 1770 och hade 

slutfört 25 epistlar innan oktober samma år.32 Epistel 21 inleds med en beskrivning av 

natten och dess nöjen. Första strofen målar upp en ganska ödesmättad stämning, men i 

andra strofen är det krogen som är scenen, det är tydligen där alla håller hus. Det ska 

drickas och supas och spelas fiol, allt på samma gång: ”Sätt nu Fiolen och klunka och 

svälj; Spotta och trampa, Fila och stampa”. De två följande stroferna handlar så om 

kärlek och dans, likaså strof 4 som avslutas med meningen ”Tumlar med Nymphen i 

sängen där står”. Onekligen pekar detta på att han har gått i säng med ”Nymfen” som i 

det här fallet antagligen är en prostituerad. Strof nummer fem handlar om att man kan 

festa så länge himlen har en ”svartblå färg”. Sista strofen avslutas med en tydlig slutsats: 

”Venus jag följer, med Bacchus jag flyr”.  

                                                
31 Andersson, Boström, Eriksson, och Viberg, s. 165-166. 
32 Hillbom, Nilsson, & Boëthius. Epistlarnas värld Om Bellman, sångerna och sångarna, Proprius, 
Stockholm 1994, s. 12. 
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 Den 21:a episteln kan sammanfattas och förklaras som en kamp mellan Venus och 

Bacchus, det vill säga kärleken och alkoholen. Genom hela episteln så slits Fredman 

mellan de båda, men kombinerar dem ganska bra. Sista meningen i sista strofen uttrycker 

dock att Fredman följer kärleken, eller sitt hjärta, men med Bacchus till sällskap. Det här 

är en avslutning som väckt många spekulationer. Den tolkning som ligger närmast till 

hands är ju att han följer sitt hjärta och går dit Venus pekar, men när det blir sentimentalt 

och börjar bli för djupgående, då flyr Fredman, med sin trogne kompanjon, Bacchus.33 

 

Epistel 27 

Som är dess sista tankar. 

Denna epistel skrev Bellman i augusti 1771, då han fortfarande bodde på Urvädersgränd 

3 dit han hade flyttat året innan.34 Första strofen osar av förgänglighet, tid som går och 

död. Just ordet ”vandringsman” använde man mycket i förgänglighetspoesin på 1600- 

och 1700-talen, men då framförallt på gravstenar.35 Fredman var en gammal urmakare, så 

bilderna som målas upp av urverk, visare och timglas var inte så långt från hans vardag, 

men används här för att peka på tidens gång.36 Episteln är skriven i första person singular, 

så Fredman talar om sig själv. Tidsmetaforerna i början visar på att han upplever att tiden 

börjar rinna ut och han känner av det. Både ”timglas” och ”pilar” är dessutom typiska 

dödsmetaforer.37 Orden ”Stjerna och Sol” råder det olika åsikter om vad de symboliserar. 

Det har föreslagits att det skulle kunna vara Kristussymboler och att raden i så fall skulle 

betyda att Fredman går in i evigheten törstig. Vanligare och mer troligt är att de helt 

enkelt symboliserar natt och dag och raden i så fall skulle få innebörden att Fredman är 

törstig både natt och dag, dvs. alltid.38 Andra strofen handlar antagligen om hans 

föräldrar. I epistel 23 går han in på sin tillkomst mer utförligt, men här hänvisar han 

nästan tillbaka till den episteln. Här skriver han kort om sin mamma i första raden 

”Klaraste sköte, ljufliga barm!” sedan går han in på blommorna hans far uppvaktade hans 

                                                
33 Red. Hillbom och Massengale, s.209. 
34 Red. Hillbom och Massengale, s.222 samt Hillbom, Nilsson & Boëthius, s.12. 
35 Huldén, s.180. 
36 Lönnroth & Delblanc, s.90. 
37 Red. Hillbom och Massengale, s.85. 
38 Red. Hillbom och Massengale s.223 samt http://www.bellman.net/texter/ordlista.php?id=1235 2011-04-
01. 
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mor med för att sedan mena att det var dem som gav hans far ”vällust i den säng där jag 

föddes”. Nästa rad implicerar att hans föräldrar nu är döda och att han grät vid deras 

begravningssånger, eller ”cypresser”. Sista strofen handlar ganska tydligt om hur 

Fredman så går till vila. Han talar om sitt rödbrusiga ansikte och sin tunga som är full av 

blåsor och blemmor från allt brännvin och vin. När han säger ”Fröja och Bacchus gaf 

kring den et sken” menar han kanske att det var kärleken och vinet som var ljuset i hans 

liv. De sista två raderna handlar om hur han så begravs med sina fäder.  

 

Epistel 30 

Til Fader Movitz, under dess sjukdom, Lungsoten. Elegie. 

Även denna epistel kom till 1771.39 Inledningen är hotfull då den beskriver att döden 

väntar med ett slipat svärd utanför dörren. Hotet elimineras dock när man får veta att han 

bara gläntar på dörren till graven, men slår igen den igen med avsikt att återkomma 

”kanske än på et år” Sedan framgår det att Movitz lider av lungsot, precis som Bellman 

själv kom att göra senare i livet.40 Trots sjukdomen uppmanas han av Fredman att spela 

och sjunga ”om lifvets Vår” alltså sjunga om en tid som fortfarande var lycklig, innan 

sjukdomen. Strofen efter beskriver mer ingående hur den sjuke Movitz ser ut, men 

Fredman envisas med att han ändå ska sjunga och spela och supa och vara glad. I nästa 

strof blir Movitz tillstånd än värre och Fredman utropar ”Andas” då Movitz balanserar 

mellan liv och död. Ordet ”aska” används här som en bild av Movitz förgängliga kropp.41 

Uppmaningen från Fredman är dock densamme: ”Movitz, Gutår! Skål! Sjung om vinets 

Gud”. De två sista stroferna går i samma anda, Movitz uppmanas att supa ända in i 

döden. Movitz själv kommer in med ett par repliker i en dialog med Fredman. Fredman 

frågar ”Orkar du ropa än gutår?” varpå Movitz svarar ”Jo jo”. Sedan i sista strofen frågar 

Fredman ”Vill du dö?” och Movitz svarar ”Nej, Gutår!”. Det märks framåt slutet av 

episteln att tiden blir mer och mer knapp, Movitz är mycket nära döden. Att både 

Fredman och Movitz envisas med att fortsätta supa kan vittna om att de vill supa för att 

                                                
39 Red. Hillbom och Massengale, s.227. 
40 Hillbom, Nilsson & Boëthius, s.14. 
41 http://www.bellman.net/texter/ordlista.php?id=41 2011-04-01. 
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skjuta upp döden. I tron att tiden går långsammare om man är full så super de till de inte 

kan supa längre.  

 

Epistel 81 

Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen, diktad vid Grafven. Dedicerad til 

Doctor BLAD. 

Man tror att den här episteln skrev i slutet av 1780-talet, möjligtvis 1790. Här dyker 

skuggan upp igen, i början av första strofen. Skuggan används som en bild för att gestalta 

människans förgänglighet.42 Den här episteln är välkänd och inspelad av bland andra 

Cornelis Vreesvijk och Imperiet, som nog är den mest kända versionen idag. 

 Den här episteln avviker från de tidigare. Istället för att Fredman intar en roll som 

uppmanar folk att supa så intar han rollen ”den backanaliska församlingens själasörjare 

och tröstare efter en aktad ’systers’ bortgång”.43 

 Epistel 81 är en epistel där döden inte längre står och väntar bakom knuten, utan 

han har kommit och gjort sitt. Den som har gått till vila är Grälmakar Löfbergs maka men 

episteln är tillägnad Doktor Blad som var en nära vän till Bellman själv och familjens 

läkare. Första strofen i den här episteln handlar om när döden kommer, andra strofen om 

hur man accepterar döden, tredje strofen handlar om vägen till kyrkan och fjärde handlar 

så om hur Grälmakarns maka har gått till vila. 

 Synen på döden förändrades under 1700-talet. Ett sätt som detta tar sig uttryck i är 

att ”kyrkogårdarna får en mer romantisk och elegisk prägel”. I jämförelse med Bellmans 

tidigare skildringar av liknande händelser så är den här episteln mer romantisk och 

framställs med en vacker melankoli, mycket med hjälp av miljöbeskrivningarna han tar 

med. Bellman avviker alltså i den här episteln från det bekymmerslösa supandet och 

lägger ner mer energi på romantiken i texten. Detta kan ha berott på att Bellman, framåt 

slutet av sitt liv, försöker ta sig in i litterära akademier och att det är därför han avviker 

från de ”grova och burleska sidorna av sin repertoar”.44  

 

                                                
42 Huldén, s.108. 
43 Lönnroth, Lars. Den dubbla scenen – muntlig diktning från Eddan till ABBA, Carlssons Bokförlag, 
Stockholm 2008, s.161 
44 Lönnroth, Den dubbla scenen, s.158-159 
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Problematik 

Eftersom Predikaren och Fredmans Epistlar har olika uppbyggnad och syfte så får man 

analysera dem på lite olika sätt. Predikarens sätt att skriva är mer som löpande text medan 

Bellmans sätt att skriva är anpassat till att kunna sjungas och är mer beroende av takt. 

Bellman skriver mycket taktfast och på rim medan Predikaren visserligen håller sig till ett 

visst mönster, men skriver mer på ett undervisande sätt. Både Predikaren och Bellman 

var poeter, men de var poeter på två olika sätt. Bellmans texter var anpassade för sång 

och underhållning, Predikaren skrev mer om insikter och vishet.  

 

Miljöbeskrivningar 

I båda verken förekommer miljöbeskrivningar. Bellman har med dem i större 

utsträckning, men de förekommer även hos Predikaren. Av de epistlarna som jag har valt 

så är det främst i nummer 21 och 81 det förekommer miljöbeskrivningar, epistel 21 i 

första strofen, epistel 81 i tredje. I Predikaren förekommer de i kapitel 12, hela första 

stycket. Det som epistlarna och Predikaren har gemensamt på det här området är att 

miljöbeskrivningen används i epistel 21 och i Predikaren för att fylla samma funktion. De 

bygger upp en ödesmättad stämning, en stämning som vill vittna om att något hemskt 

lurar bakom knuten. Predikaren använder miljöbeskrivningen för att beskriva de onda 

dagarna som nalkas:  

 
2då solen och ljuset slocknar 
och månen och stjärnorna, 
då regnet följs av nya moln. 
3Det är den dag då husets väktare darrar 
och de starka männen sviktar, 
då malerskorna slutat mala – de är för få – 
då det mörknar för dem som ser ut genom fönstren, 
4då dörrarna mot gatan stängs till, 
då ljudet från kvarnen dämpas, 
stämman blir tunn som en fågels 
och sångrösten mister sin klang, 
5då man bävar för en backe 
och för fasorna på vägen, 
då mandelträdet lyser vitt, 
gräshoppan släpar sig fram 
och kaprisfrukten mist sin kraft, 
då människan går till sitt eviga hem 
och gråtarna väntar på gatan, 
6ja, innan silvertråden slits av 
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och guldskålen brister, 
kruset krossas vid källan 
och brunnshjulet går i bitar; 
7då stoftet återvänder till jorden, sitt ursprung, 
och livsanden återvänder till Gud, som gav den.45 

 

Det blir tydligt i det här stycket att den tid som beskrivs är den som kommer precis på 

ålderns höst, när man håller på att dö. Stämningen blir inte bara ödesmättad, utan 

melankolisk. Bellman däremot använder miljöbeskrivningen i epistel 21 för att beskriva 

hur stämningen är utanför krogen:  
 
Skyarna tjockna,  
Stjernorna slockna,  
Stormarna tystna, som örat upfylt,   
Staden i dimma,  
Tornena glimma,  
Månen försilfrar hvad solen förgylt,  
Hundarna skälla,  
Portarna smälla;  
 

Stämningen är öde. Man kan nästan höra hundarnas skall studsa mellan husen i 

gränderna. I epistel 81 använder Bellman miljöbeskrivningen för att ge stämning åt 

begravningsscenen när han skriver: ”Vägen opp til Templets griftprydda stad Trampas 

mellan Rosors gulnade blad, Multnade Plankor och Bårar; Til dess den långa och 

svartklädda rad, Djupt sig bugar med tårar”. Även här känner man av melankolin. 

 Det intressanta är att Predikaren och Bellman använder sig av miljöbeskrivningar på 

nästan precis samma sätt: för att bygga upp en sorgefylld eller ödesmättad stämning som 

alltid är mer eller mindre förknippad med död.  

 

Metaforer, allitterationer och rim 

Då båda författarna är poeter så använder de sig av mycket metaforer och allitterationer i 

sitt diktande. Predikaren använder sig mest av metaforer och allitterationer medan 

Bellman har en hel del allitterationer, men hans texter är mer klassisk poesi och rimmar 

därför genomgående, vilket Predikaren inte gör alls. Så medan rimmen och takten blir 

                                                
45 Pred.12:2-7. 
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mer karaktäristiska för Bellman så blir allitterationerna och metaforerna mer 

karaktäristiska för Predikaren.  

 Epistel 21 följer rimmönstret A, A, b, C, C, b, D, D, e, F, F, e och innehåller i alla 

fall 13 allitterationer, beroende lite på var man drar gränsen för vad en allitteration är. 

Epistel 27 följer mönstret a, B, a, B, c, c, B och innehåller färre men mer uppenbara 

allitterationer, alltså sådana som Bellman tydligt har använt för att få till en särskild 

effekt. Däribland har vi ”Gubben är gammal” och ”Visaren visar”. En annan tydlig 

allitteration som förekommer är ”…skådar min Stjerna och Sol” där ”stjerna” är symbol 

för natten medan ”sol” är symbol för dagen.46 Epistel 30 följer nästan samma rimmönster, 

A, b, A, b, C, C, b och innehåller många allitterationer som handlar om döden, t.ex. 

”Döden på dig väntar”, ”Slipar sitt svärd”, ”grafdörn gläntar”. Epistel 81 följer 

rimmönstret a, B, a, B, c, c, D, c, D men innehåller inga tydliga allitterationer. 

Allitterationer som finns är t.ex. ”Märk hur vår skugga, märk Movitz Mon Frere” som är 

första raden i episteln. 

 Predikaren ägnar sig åt allitterationer för effekt på flera ställen. Det är nästan genom 

allitterationerna och upprepningarna som hans text blir poetisk. Han tycker om att länka 

ihop två ord, ibland synonyma med varandra, som börjar på samma bokstav med ett 

”och”, t.ex. ”dumhet och dårskap”, ”vishet och vetande”, ”utforska och undersöka”, 

”slavar och slavinnor”, ”sångare och sångerskor”, ”fattig och förståndig” och ”gods och 

guld”.47 Upprepningarna är som tydligast i början av kapitel tre, men Predikaren upprepar 

sig också genom hela sin bok, ofta genom att ställa två motsatser mot varandra, t.ex. 

”Släkte går och släkte kommer”, ”Slutet är bättre än början, tålamod bättre än högmod”.48  

 Den vanligaste metaforen som återkommer gång på gång i Predikaren är ”Allt är 

tomhet, ett jagande efter vind” där ”tomheten” är en metafor för livets meningslöshet och 

förgänglighet och ”jagandet efter vind” är en metafor för allt vi hela tiden försöker uppnå, 

fast det i slutändan egentligen bara är som luft – ingenting. 

 

 

                                                
46 Red. Hillbom och Massengale, s.223 samt http://www.bellman.net/texter/ordlista.php?id=1235 2011-04-
01 
47 Pred.1:17, 1:13, 2:7-8, 4:13 och 5:18. 
48 Pred.1:4, 7:9. 
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Bibeln och Fredmans Epistlar 

När Fredmans Epistlar (framförallt epistel nr.23) har blivit jämförda med 

gammaltestamentliga texter så är det främst Job men även Psaltaren och Jeremia som 

nämns.49 Epistel 23 är uppbyggd på ett sätt som påminner om Jobs bok, och flera andra 

böcker i Gamla testamentet; klagan, hymn och tacksägelse. Huruvida den likheten är 

medveten av Bellman eller inte kan man inte riktigt avgöra, men den finns där.50 I epistel 

23 så börjar Fredman med att beklaga sig. Han ligger i rännstenen utanför krogen Kryp-

In och bannar sin mor för att han blev till i början av episteln. Sedan går han över i att 

beklaga sig över sitt eget utseende, sina skor och sin kappa. Plötsligt öppnar krogen och 

han går in och tar sig en sup, och sedan en till. I ”Bacchi rum” tackar han så sin mor för 

att han blev till och sin far för hans ”förmåga” och även den som högg träet som sängen 

tillverkades av.51 Lars-Göran Eriksson väljer i sin artikel ”Fredman i rännstenen” att 

citera Åke Janzon, som skriver så här: 

Visserligen har mönstret inte funnits i någon enstaka gammaltestamentlig dikt, men 
idén att dramatiskt bygga upp episteln som klagan, hymn och tacksägelse har 
möjligen också sin upprinnelse i sådana mer eller mindre medvetna hågkomster.52 

Det här stämmer inte helt. Många av psaltarpsalmerna har precis uppbyggnaden av 

klagan, hymn och tacksägelse. Till exempel psalm 13, 51 och 79 har den tydliga 

strukturen, så mönstret finns visst i enstaka gammaltestamentliga dikter.53 Job, som 

episteln jämförs med, har inte samma tydliga struktur, men den finns där. Predikaren 

följer i någon mån ett liknande mönster, fast klagan blir väldigt dominant i hans bok, eller 

kanske snarare den deprimerande insikten – att ingenting vi gör spelar någon roll, vi 

kommer ändå att dö. 

 

Predikarens eko i Fredmans Epistlar 

Bellmans kristna tro är något som lyser igenom även när han skriver dryckesvisorna i 

Fredmans Epistlar, eller som Lönnroth uttrycker det: ”Zions röst genljuder i Bacchi 

                                                
49 Red. Eriksson, Lars-Göran. Kring Bellman, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1964, s.94-108. 
50 Eriksson, s.103. 
51 http://www.bellman.net/texter/epistel.php?nr=23 2011-04-01. 
52 Red. Eriksson, s.103. 
53 Andersson, Boström, Eriksson och Viberg, s.77 
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sånger”.54 Det finns många exempel där Bellman lånar formuleringar eller bilder från 

Bibeln. I epistel nr.27 så använder Bellman ordet ”skugga” som en bild av människans 

förgänglighet.55 I Predikaren används samma ord med samma innebörd i alla fall på två 

ställen: 7:1 och 8:13. Första halvan i första versen i sjunde kapitlet lyder ”Vem vet vad 

som är gott för människan i livet, de dagar det tomma livet varar, de dagar hon lever lik 

en skugga?” och trettonde versen i åttonde kapitlet lyder ”… och illa för de onda – de 

lever kort, flyktiga som skuggan – ty de fruktar inte Gud”. Detta visar att Bellman hade 

en medvetenhet om bildspråket i Bibeln och använde det själv i sitt författarskap. 

Förgängligheten i våra liv dyker upp på flera ställen, t.ex. i epistel 27 så tilltalas 

”vandringsmannen” i första strofen. Just ”vandringsman” var ett ord som användes i 

1600- och 1700-talets förgänglighetspoesi.56 Att måla upp människans flyktiga liv med 

olika metaforer var vanligt i förgänglighetspoesin. Exempel kan vara ”försvinnande rök”, 

”gräs” eller ”blomster”. Gräs och blommor vissnade mycket snabbare i den österländska 

solen och deras levnadstid blir därför ännu kortare än här hos oss.57 Predikaren använder 

istället ordet ”vind” på flera ställen i sin bok. Vinden får symbolisera det som försvinner 

snabbt, det som är förgängligt.58 Tidens gilla gång är också något som epistlarna hela 

tiden påminner om genom klockor som tickar, timglas eller urverk. Framför allt i början 

av epistel 27 beskrivs tidens gång på det viset.  

 Döden är också ett återkommande tema i Fredmans Epistlar, ofta känner man av 

den ödesmättade stämningen till exempel i epistel 21, 27 och 30. Döden finns med på 

flera ställen, han är sällan långt borta. I epistlarna omnämns han som Charon, dödens 

färjkarl.59 Ibland, som i epistel 30 så omnämns döden också rätt och slätt som ”Döden”, 

ofta med stor bokstav, som om det vore en person. Epistel 81 handlar om hur Grälmakar 

Löfbergs maka går till vila, då är döden inte längre ett hot som lurar en bit bort, utan en 

realitet som inte går att undvika. I Predikaren är döden också mycket närvarande. 

Författaren jämför gärna saker med döden och understryker flera gånger att vi kommer 

                                                
54 Lönnroth, Ljuva karneval! s.45. 
55 Huldén, s.108 samt Pred.7:1, 8:13. 
56 Huldén, s.108. 
57 Fehrman, s.43-44. 
58 Pred.1:14, 1:17, 2:11, 2:17, 2:26, 4:4, 4:6, 4:16, 5:15, 6:9. 
59 Huldén, s.95. 
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att dö. Döden finns alltid i närheten när man läser. Ibland lyfter han det som något som 

blir räddningen på den möda som är livet, ibland påminner han läsaren att döden är något 

vi inte kan undvika och som vi inte kan styra över.60  

 Predikaren omfamnar döden på ett ganska sunt sätt. I kapitel 8 vers 8 skriver han 

såhär: ”Ingen har makt över vinden, ingen kan hejda vinden. Ingen råder över dagen för 

sin död, ingen slipper undan i striden.” Man får anta att vinden i det här fallet är det 

förgängliga i våra liv och att ingen kan råda ”över dagen för sin död” därför att man inte 

vet när den kommer. I kaptel 1 vers 6 skriver han också ”Vinden blåser åt söder, så slår 

den om mot norr, ständigt slår vinden om, slår om och vänder igen”. Detta tyder på att 

döden kan ändra riktning, eller ”ändra sig”. Man kanske kan undslippa den ena dagen, 

men nästa kan man inte det. Här kan man tydligt se parallellen till Fredmans epistel 30 

där döden gläntar på ”grafdörn” men ändrar sig och slår igen den. Döden framställs som 

nyckfull i både Fredmans Epistlar och Predikaren. 

 Bellman stryker under tidens gilla gång i Fredmans Epistlar genom tickande 

klockor och timglas. Fredman var en gammal hovurmakare på sin tid, så de tickande 

klockorna blir inte så malplacerade i sammanhanget.61 Skillnaden mellan tidens gång i 

Fredmans Epistlar och Predikaren är att den i Epistlarna är avgörande och viktig, om inte 

central, medan Predikaren understryker gång på gång att tidens gång inte spelar någon 

roll. I vers 3-11 i första kapitlet så räknar Predikaren upp massa saker som händer, men 

som kommer att upprepa sig och gå runt i cirklar. Undertonen är onekligen att det som 

händer när tiden går inte spelar någon roll, för det kommer att hända igen, som vill han 

säga: ”Att du finns är inte relevant för världen, för det kommer att komma någon annan 

efter dig och du kommer att glömmas bort”. Medan tiden är något centralt som ständigt 

jagar och hotar personerna i Fredmans Epistlar så är det något som också är centralt hos 

Predikaren, men inget hot, utan någonting som i grund och botten inte är tillräckligt 

relevant för att fundera för mycket på. Det är nästan så att man kan känna axelryckningen 

som Predikaren skrev de åtta verserna med; ”Släkte går och släkte kommer, [axelryck] 

jorden är evigt densamma”.62 I Fredmans Epistel nummer 23 så är dock detta en insikt 

                                                
60 Pred. 4:2, 7:2, 8:8, 9:10. 
61 Huldén, s.91. 
62 Pred.1:4. 
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som finns även hos Fredman, när han frågar sig ”Vad är vårt liv?” och konstaterar ”Ett 

bloss!” vilket onekligen implicerar precis samma sak som Predikaren skriver om, att våra 

liv inte är relevanta, att de kommer och går utan att någon egentligen bryr sig. 

 En annan aspekt som man måste ha i åtanke när man jämför Predikaren och 

Fredmans Epistlar är att båda författarna levde och verkade i en tid då alkohol hade en 

helt annan roll i samhället än den har idag. Idag får alkoholen helt andra konsekvenser, i 

större proportioner. På Bellmans tid fanns det till exempel inte bilar, så rattfylla var ingen 

risk, och likaså på Predikarens tid. Det är viktigt i det här sammanhanget för att vi 

undersöker två fromma män (en väldigt from och en som troligen var from) som båda 

förmedlar att man ska dricka och vara glad. Eva Fjellander skriver att ”Bellman levde 

långt innan alla nykterhetsrörelser och attityden till starka drycker i hela samhället 

inklusive kyrkan liknade mer den bibliska. Vin var i sig något gott, det var missbruket 

som förkastades”.63  

 

Språkligt eko 

Tidigare har vi pratat om att Predikaren och Bellman använder samma bildspråk i många 

fall. Till exempel ordet ”skugga” för att symbolisera människans förgänglighet. På det 

viset finns det ett språkligt eko, men vad händer om vi går in på meningsbyggnad och 

ordformer? Om man tittar på Carl den tolftes Bibel, som kom ut 1703 och antagligen var 

den Bibel som Bellman hade tillgång till, och jämför språket som används i den med 

Fredmans Epistlar så man snabbt se att de kommer från samma århundrade. Man får hålla 

i åtanke att Bellman levde och verkade under andra halvan av 1700-talet och att Bibeln 

kom ut i början av samma århundrade, så språket hade förändrats en del när Bellman 

började skriva. Det finns alltså ganska många olikheter, men här ska vi titta närmre på 

likheter.  

 Det båda verken har är f eller fv istället för v. Exempel på detta kan vi se i epistel 

21 i femte strofen i orden ”bedröfvad”, ”bepröfvad” och ”afund”. Predikaren innehåller 

också denna stavning, t.ex. i 3:1-8. Det är stycket om att ”allt har sin tid” och ordet 

”hafwa” återkommer gång på gång. Dessutom kan man se i vers 10 att f används i stället 

för v i ordet ”af”. Skillnaden här är ju att i Bibeln förekommer w medan Bellman 

                                                
63 Bellmanssällskapet, s.93-94. 
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använder sig av v, men det är ju fortfarande en typ av v. Det här beror antagligen på att 

språket i bibeln helt enkelt är mer ålderdomligt än det språk om folk i allmänhet använde 

på den tiden.  

 En annan språklig likhet som finns är hv istället för bara v. I Predikaren ser vi detta 

i 5:3 i ordet ”hwad”. I epistel 27 kan samma ord återfinnas i första strofen fast med v, 

”hvilar”.  

 Om man tittar i Predikaren 5:1 kan man hitta ordet ”hierta” som alltså idag skulle 

stavas ”hjärta”. Istället för j är det i, men framför allt är det e istället för ä, vilket är något 

som förkommer hos Bellman också. I epistel 30 står samma ord att finna, fast med j 

istället för i, ”hjertat”. Det är rimligt att också här tänka sig att detta beror på att språket i 

Bibeln är mer ålderdomligt än språket i andra sammanhang vi samma tid.  

 Den sista språkliga likheten mellan de två verken som jag tänker fördjupa mig i är 

dubbla och enkla konsonanter. På flera ställen där vi idag skulle sätta dubbla konsonanter 

använder både Predikaren och Bellman enkla konsonanter. I epistel 81 förekommer detta 

på tre ställen bara i andra strofen: ”Til”, ”et” och ”Til”. I Predikaren kan vi hitta det t.ex. i 

kapitel 8:1 i ordet ”uplyser” och i 8:3 återkommer samma sak i ”til at”.  

 En väldigt utmärkande och flera gånger återkommande skriftspråklig skillnad som 

finns i Predikaren är att man skriver th i början av ord istället för d. Exempel på detta 

finns t.ex. i 9:2 där orden ”thet” och ”them” förekommer. Det blir dock mer förvirrande i 

ordet ”ther” eftersom d här är utbytt mot th samt e mot ä.64 

 Som kuriosa måste jag understryka ett sista skriftspråksfenomen som förekommer i 

Predikaren kap 9:2b. Där lyder texten såhär: ” Såsom thet går them goda, så går thet ock 

syndarenom; såsom meenedarenom går, så går ock honom, som eden fruchtar”.65 Formen 

med -om på slutet känner vi igen från Fredmans Epistlar nummer 1 där samma form 

förekommer: ”Skåder glasenom på bordenom i Krogenom”. Mot den bakgrund att 

Bellman onekligen var bekant med bibeln och dess språk kan jag bara dra slutsatsen att 

detta är ett av Bellmans många sätt att få med det bibliska på ett hörn i sitt författarskap. 

Han driver helt enkelt med bibeltexten genom att sätta en –om ändelse där den 

                                                
64 All information under rubriken Språkligt eko är hämtad från: Biblia, thet är all then heliga skrift på 
swenska efter konung Carl then tolftes befalning, Stockholm 1703 samt Hillbom och Massengale, s.65-67, 
85, 91-92, 258-259 
65 I Bibel 2000 lyder versen: ”Det går den gode och syndaren lika, den som svär eden och den som vägrar.” 
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uppenbarligen inte hör hemma.  

 

Avsiktligt eller oavsiktligt? 

Att det finns många likheter och kopplingar mellan de båda verken kan man snabbt se, 

men var det avsiktligt av Bellman att göra den kopplingen? 

 Bellman skrev själv en levernesbeskrivning i maj 1774 där han framhåller att han 

var ”En herre af mycken liten djupsinnighet, ock frågar eij efter om solen går eller jorden 

axlar sig”.66 Då Bellman skrev sina texter för underhållningssyfte, och så också med sin 

levernebeskrivning, så kan man inte tillskriva den full trovärdighet.67 Det man vet om 

Bellmans liv är att han hade problem med ekonomin, ett par gånger fick han till och med 

lämna landet för att slippa undan sina skulder.68 Dessutom vet man att han fick en kristen 

uppfostran som lämnade spår i honom och han höll fast vid sin tro.69 Man vet också att 

hans dåliga ekonomi berodde på hans goda hjärta, inte på att han söp bort alla sina 

pengar.70 Söp gjorde han säkert, men inte i den utsträckningen. Med detta i bakhuvudet 

och dessutom med djupet i Fredmans Epistlar i åtanke kan man ganska tryggt kan dra 

slutsatsen att Bellman visst var en djupsinnig man. I den uppfostran han hade fått ingick 

säkerligen omfattande kunskaper om Gamla testamentet och dess böcker.71 Nog hade han 

läst Predikaren och känt igen sig i hans funderingar. 

 Bellman hade alltså kunskaper om religionen och vilken inverkan den hade på folks 

liv. Han var säkerligen medveten om att för en tillgiven kristen så fanns det inget 

viktigare i livet än just tron. Strävan efter att lyda Guds lag och göra hans vilja blir 

centralt i det kristna livet. Med det i bakgrunden är det inte svårt att förstå varför han gör 

supandet till en religion när han bekantar sig med den kulturen. Han ser ju att dessa 

människors liv kretsar kring supen precis som en kristen människas liv kretsar kring 

Jesus. Bellmans privatlärare, Clas Ludvig Ennes, undervisade Bellman i klassisk 

                                                
66 http://www.bellman.net/texter/levernes.html#paroxismen 2011-03-02. 
67 Hillbom, Nilsson, & Boëthius, s.14 samt Lönnroth, s.29. 
68 http://www.bellman.net/livet.html 2011-03-02. 
69 Lönnroth, Ljuva karneval! s.32-33. 
70 Lönnroth, Delblanc, s.94-95, se inledning! 
71 Lönnroth, Ljuva karneval! s.44. 
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mytologi, vilket ledde till att Bellman förstås kände till Bacchus som vinguden.72 Därför 

kallade han krogen för ”Bacchi tempel” för det var där man tillbad Bacchus genom att 

supa. Eriksson uttrycker det såhär: ”Bellman har som några av de medeltida parodikerna, 

som en senfödd Archipoeta, gjort dryckeshjältens tro till en spegelbild och en vrångbild 

av kristen tro”73 och det är väl precis det det är. Religionen var något som låg Bellman 

själv varmt om hjärtat, och supandet var något som låg hans vänner varmt om hjärtat. När 

han satte ihop de två så fick han en religion som går ut på att supa. Det låg nära till hands 

att driva med just de två sakerna eftersom det rådde en ”Bacchanalisk” kultur i Sverige på 

den tiden och supandet med dess löjeväckande konsekvenser var något de allra flesta 

kunde identifiera sig med. 

 En annan parallell man skulle kunna dra mellan Fredmans Epistlar och tron är att 

treenigheten finns på båda ställen. I Bibeln (framför allt i Nya testamentet, men även i 

GT på ett mer mystiskt sätt) så har vi Fadern, Sonen och Den Helige Anden, medan vi i 

Fredmans Epistlar har Bacchus, Venus och Charon. Bacchus har vi redan fått presenterad 

för oss och Venus vet nog de flesta att det är kärlekens gudinna. Charon däremot är 

Fredmans benämning på dödens färjkarl, också hämtad från mytologin. Personerna i 

Fredmans Epistlar är ständigt medvetna om Charons närvaro och flyr till Bacchus för att 

skjuta upp Charons ankomst, alltså super för att stoppa tiden.74 Likaså är de kristna 

medvetna om den Helige Andes ständiga närvaro, fast det finns ingen uppenbar 

anledning att fly från honom. Egentligen är den här kopplingen för svag, för treenigheten 

i Bibeln bygger på att Gud är en, men att han också är tre, Fader, Son och Helig Ande. 

Bacchus, Venus och Charon är tre väldigt åtskilda mytiska väsen som alla representerar 

olika saker. Så är inte fallet med Bibelns treenighet. Huldén skriver: 

Där den kristna läran ber oss beakta evigheten och förbereda oss för den, hyllar 
Fredman ögonblicket som vi skall förstå att njuta av medan vi har det. I stället för 
den kristna treenigheten av Fader, Son och Helig ande dyrkar Fredman Bacchus och 
Venus och fruktar Charon, dödens färjkarl. Dödsmedvetandet bildar bakgrunden till 
epistlarnas njutningslära och ger den djup.75 

                                                
72 Lönnroth, Ljuva karneval! s.44. 
73 Red. Eriksson, s.106. 
74 http://www.bellman.net/mytologin.html#charon 2011-03-02. 
75 s.95. 
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Huldéns resonemang stämmer inte riktigt här. Läser man Predikaren kan man se att hans 

budskap också är att vi ska ta vara på ögonblicket och njuta av det goda vi har så länge vi 

har det, eftersom att det är det enda som ligger i vår makt. Skillnaden är att han lägger till 

”för varje gärning skall Gud kräva räkenskap, också för allt som är dolt, gott som ont”76 

så han menar att man ska tänka på vad man gör i alla situationer, om man inte vill bli för 

hårt dömd av Herren.  

 

Ämnesdidaktiskt perspektiv 

Inom ämnet svenska är det inte särskilt svårt att få in Bellman, eftersom han är en del av 

svensk litteraturhistoria. Man kan också prata med eleverna om förgänglighetspoesi, 

eftersom det var lite av ett fenomen på 1600- och 1700-talen. Eleverna kan få läsa 

epistlarna 21, 27, 30 och 81 och så får de reflektera själva över på vilket sätt de kan 

tänkas höra till förgänglighetspoesin som genre. 

 Med Predikaren kan man göra ämnesöverskridande uppgifter mellan svenska och 

religion med eleverna och låta dem göra lite efterforskningar på 

förgänglighetsperspektivet och religionen. Predikaren är ett utmärkt exempel där de båda 

samspelar.   

 

Sammanfattning 

Uppsatsen handlar om typiska förgänglighetsdrag hos Fredmans Epistlar och Predikaren. 

Syftet med uppsatsen är att göra närläsningar på båda verken för att sedan kunna 

lokalisera likheter och olikheter och framför allt kunna avgöra i vilken grad de båda 

verken bär karaktäristiska drag av förgänglighetsdiktning. Frågeställningen lyder: ”Vilka 

likheter och olikheter finns mellan Predikaren i Gamla testamentet och Fredmans Epistlar 

och vilka typiska drag har de av förgänglighetsdiktningen som genre?”  

 Förgänglighetsdiktningen uppkom mellan år 900 och 700 f.kr. och präglades från 

första början av död och förgänglighet.77 Predikaren är en mycket välkänd 

förgänglighetsdiktare som är den boken i Bibeln som tydligast bär upp 

förgänglighetsperspektivet och är en av de källor som senare förgänglighetsdiktare har 

                                                
76 Pred.12:14. 
77 Crossway bibles, s.1193 samt Fehrman, s.10 
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låtit sig inspireras av.78 Bellman är en annan välkänd diktare, men bär inte upp 

förgänglighetsperspektivet på ett lika uppenbart sätt. Döden och tidens gång är något som 

dock alltid finns med i periferin i Bellmans verk Fredmans Epistlar.79  

 Då Bellman växte upp i ett kristet hem och sedan genom hela sitt liv visade intresse 

för kristen tro, och dessutom vävde in förgängligheten i sina epistlar så kan man anta att 

han var bekant med Predikaren.80 Jämförelsen med Predikaren blir därför intressant och 

högst relevant när man fördjupar sig i förgänglighetsdiktning. Predikaren har kallats ”en 

av förgängelsediktarnas huvudkällor” och har funnits som verk sedan 900-talet f.kr. 81 

 Återkommande i förgänglighetsdiktning är metaforerna för människans förgängliga 

liv. En vanlig, återkommande metafor är ”skugga”. Detta är en bild som både Predikaren 

och Bellman använder sig av ganska flitigt.82 Mest utmärkande i epistlarna är dock 

dödens närvaro och tidens gång. I epistel 27 betonas tidens gång väldigt mycket, framför 

allt i första strofen. Epistel 30 handlar mer om döden som hot, och Movitz liv går mot sitt 

slut. I den näst sista episteln, nummer 81, får vi mer av en romantisk begravningsscen där 

Grälmakar Löfbergs maka går till vila.  

 De båda författarnas syn på alkohol är ganska lika. Salomo (som troligen har skrivit 

Predikaren) levde på en tid då vin var det man drack. Han uppmanar oss gång på gång att 

”äta och dricka och finna glädje”.83 Det var den vanliga måltidsdrycken. Med Bellman är 

det lite samma situation, fast i hans fall är det mest brännvin.  

 I Predikaren och i Fredmans Epistlar framställs döden som nyckfull. Predikaren 

talar om den som ”vinden” som byter riktning hela tiden och hos Bellman lurar döden 

runt hörnet, kanske kommer den, kanske inte. I båda fallen görs det tydligt att döden inte 

är något man kan styra över. Hos Predikaren är döden mer accepterad medan den hos 

Bellman är något man hela tiden försöker fly från eller skjuta upp. Utan framgång förstås. 

 Språkligt bär de båda verken förstås skriftspråksfenomen från sin samtid. Carl den 

tolftes Bibel kom ut 1703 och Fredmans Epistlar skrevs i slutet av 1700-talet, så språket 

                                                
78 Fehrman, s.45 
79 T.ex. i epistlarna 21, 27, 30 och 81 
80 Lönnroth, Ljuva karneval! s.32-33. 
81 Fehrman, s.45 samt Crossway bibles s.1193 
82 Huldén, s.108 och i Pred.7:1, 8:13 och 1 ep.27 samt 81 
83 T.ex. Pred.2:24 
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hade hunnit förändras en del i skrift mellan de båda verkens tillkomst. De ändringar som 

förekom var i stort sett v istället för w (t.ex. i ord som ”hvad” eller ”hvem”) och d istället 

för th i början av ord (då i synnerhet det, där, den, detta och de/dem). Den intressantaste 

ordformen som man kan hitta hos Predikaren förekommer i kapitel 9 vers 2b i orden 

”syndarenom” och ”meenedarenom”. Ändelsen –om är inte särskilt vanlig, men den 

förekommer i Fredmans första epistel, t.ex. i orden ”glasenom”, ”bordenom” och 

”krogenom”.  

 

Slutsats 

Har vi då fått svar på vår frågeställning? Ja, det tycker jag. Bellman var bekant med 

Predikaren och kände till förgängligheten som han förmedlade. Likheterna som vi har 

lokaliserat var säkerligen inte slumpmässiga. De båda verken bär flera drag av den 

typiska förgänglighetsdiktningen med fokus på döden och människans flyktiga liv. 

Predikarens ställning i förgänglighetsdiktningen gör att bildspråket som går igen hos 

Bellman antagligen var högst genomtänkt och avsiktligt. 

 Många likheter finns mellan verken, men också många olikheter. Predikaren landar 

i ett resonemang och ett budskap som säger att i slutändan måste vi tänka igenom våra 

handlingar därför att vi kommer att få stå till svars inför Gud. Fredmans Epistlar tar fasta 

väldigt mycket på Predikarens andra uppmaning, att ”äta och dricka och finna glädje”.84 

Där är det dessutom Bacchus och Venus som står i centrum istället för Gud.  

 Slutsatsen av detta blir att Fredmans Epistlar och Predikaren bär många drag av 

förgänglighetsdiktningen, och det är där vi kan hitta gemensamma nämnare mellan 

verken. När det gäller budskap och uppmaningar så skiljer sig verken åt ganska 

signifikant. Kort sammanfattat kan man säga att den ena förmedlar betänklighet och 

vishet och den andra förmedlar bekymmerslöshet och njutning med en liten eftersmak av 

död och förgänglighet. 

 

 

 

 

                                                
84 Se fotnot 83. 
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Bilagor: 

Bilaga 1: Epistel 21 

Skyarna tjockna,  

Stjernorna slockna,  

Stormarna tystna, som örat upfylt,   

Staden i dimma,  

Tornena glimma,  

Månen försilfrar hvad solen förgylt,  

Hundarna skälla,  

Portarna smälla;  

-  -  -  Spänn nu din bas.  

Hvart man sig vänder  

Pottor i gränder  

Klinga i gatan, hej lustigt Calas!  

* * * 

Ställ dig vid bänken, 

Ragla mot skänken, 

Känn dig nu före, hvar står din Butelj? 

Grumla'n och skaka'n, 

Och under hakan 

Sätt nu Fiolen och klunka och svälj; 

Spotta och trampa, 

Fila och stampa, 

-  -  -  Knäpp lite grand. 

Himlen dig löna, 

Se på den sköna, 

Sömnen i ögat och ljuset i han 

* * *  
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Käraste Bröder, 

Hjertat det blöder, 

Nu har jag flickor och flaskor och ljus, 

Horn och Basuner, 

Kistor, Pauluner; 

Se Fader Berg med sin läder-carpus; 

Ulla i särken; 

Rör Speleverken, 

-  -  -  Hoppa och fläng; 

Vänner och fränder, 

Klappa med händer, 

Släng edra Satar, släng lagom, släng, släng. 

* * * 

Låtom oss stimma; 

Ljusena glimma 

Rundt ikring väggar, paneling och tak; 

Nu för jag ordet; 

Skinkan på bordet 

Svept uti blommor som reta vår smak; 

Alting oss retar; 

Spelman arbetar, 

-  -  -  Och gör en drill; 

Flickorna blunda, 

Lät oss åstunda 

Lät oss åstunda hvad hjertat det vill. 

 

* * *  

Den som bedröfvad 

Blifver bepröfvad 

Båd utaf lycka och afund och tid, 
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Glömme sin lycka; 

Afund at trycka, 

Gör han hvar tima här lustig och blid, 

Dansar i Salen, 

Tömer Pocalen, 

-  -  -  Ropar gutår, 

Slänger med armen, 

Tager i barmen 

Tumlar med Nymphen i sängen där står. 

* * * 

Den som med pilar 

Vakar och hvilar, 

Gör för sin sköna alting hvad han gör, 

Suckar och brinner, 

Tappar och vinner, 

Tar en bit skinka och bränvin och smör. 

Hurra Camrater, 

Trät som Soldater; 

-  -  -  Stäm Fader Berg. 

Vi oss förlusta, 

Låtom oss rusta, 

Än har vår himmel sin svartblåa färg. 

 

* * * 

Släng edra Satar; 

Står du och pratar? 

Sluta med pålskan det Fan far i dej. 

Hurra Courage! 

Släng ert Bagage, 

Kasta Fiolen åt helfvite, hej! 
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Hej han är rutten, 

Kasta'n i Putten; 

-  -  -  Lustigt, ge fyr! 

Lät mig få hurra, 

Supa och surra; 

Venus jag följer, med Bacchus jag flyr. 

 
Bilaga 2: Epistel 27 

Gubben är gammal, urverket dras, a 

    Visaren visar, timman ilar. B 

Döden sitt timglas har stält vid mit glas, a 

    Kring buteljen strött sina pilar. B 

Törstig jag skådar min Stjerna och Sol. c 

Vandringsman hör nu min Basfiol c 

       Movitz, din tjenare hvilar. B 

* * * 

V:cllo. -  -  -      

Klaraste sköte, ljufliga barm! 

    Sorgligt de blommors lif föröddes, 

Som gaf min far, til min sveda och harm, 

    Vällust i den säng där jag föddes. 

Men båda sofva. Gutår i förtret! 

Sjung Movitz, sjung om hur ögat gret 

       Vid de Cypresser som ströddes. 

* * * 

 V:cllo. -  -  -      

Raglande skugga, brusiger min, 

    Skapad at Bacchus gå til handa; 
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Bläddriger tunga af bränvin och vin. 

    Känn där far min, känn där hans anda. 

Fröja och Bacchus gaf kring den et sken. 

Movitz lät bland mina fäders ben 

       Detta mit stoft få sig blanda. 

 

Bilaga 3: Epistel 30 

Drick ur ditt glas, se Döden på dig väntar,  

Slipar sitt svärd, och vid din tröskel står.  

Blif ej förskräckt, han blott på grafdörn gläntar,  

Slår den igen, kanske än på et år.  

Movitz, din Lungsot den drar dig i grafven.  

-  -  -  Knäpp nu Octaven;  

Stäm dina strängar, sjung om lifvets Vår. 

* * * 

Guldguler hy, matt blomstrande små kinder, 

Nedkramadt bröst och platta skulderblad. 

Lät se din hand, hvar ådra blå och trinder 

Ligger så sväld och fuktig som i bad; 

Handen är svettig och ådrorna stela. 

-  -  -  Knäpp nu och spela; 

Töm ur din flaska, sjung och drick, var glad.  

 

* * * 

Himmel! du dör, din hosta mig förskräcker; 

Tomhet och klang, inälfvorna ge ljud; 

Tungan är hvit, det rädda hjertat kläcker; 

Mjuk som en svamp är sena märg och hud. 

Andas. -  Fy tusand! hvad dunst ur din aska. 
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-  -  -  Län mig din flaska. 

Movitz, Gutår! Skål! Sjung om vinets Gud.  

* * * 

Utur hans kärl din död i droppar flutit 

Helt oförmärkt med löje, sång och ro. 

Ja detta glas bedröfligt inneslutit 

Glödande maskar, vil du Movitz tro. 

Alt är förtärdt, dina ögon de rinna, 

-  -  -  Tarmarna brinna. 

Orkar du ropa än gutår? -  Jo jo. 

* * * 

 Nå så gutår! dig Bacchus afsked bjuder, 

Från Fröjas tron du sista vinken får. 

Ömt til dess lof det lilla blodet sjuder, 

Som nu med våld ur dina ådror går. 

Sjung, läs och glöm, tänk, begråt och begrunda 

-  -  -  Skull' du åstunda 

Ännu en fälsup? Vill du dö? -  Nej, Gutår!  

 

Bilaga 4: Epistel 81 

Märk hur' vår skugga, märk Movitz Mon Frere!  

    Innom et mörker sig slutar,  

Hur Guld och Purpur i Skåfveln, den där,  

    Byts til grus och klutar.  

Vinkar Charon från sin brusande älf,  

Och tre gånger sen Dödgräfvaren sjelf,  

    Mer du din drufva ej kryster.  

Därföre Movitz kom hjelp mig och hvälf  
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    Grafsten öfver vår Syster.  

 

* * * 

Ach längtansvärda och bortskymda skjul,  

Under de susande grenar,  

Där Tid och Döden en skönhet och ful  

Til et stoft förenar!  

Til dig aldrig Afund sökt någon stig,  

Lyckan, eljest uti flygten så vig,  

Aldrig kring Grifterna ilar.  

Ovän där väpnad, hvad synes väl dig?  

Bryter fromt sina pilar.  

* * * 

Lillklockan klämtar til Storklockans dön, 

    Löfvad står Cantorn i porten; 

Och vid de skrålande Gåssarnas bön, 

    Helgar denna orten. 

Vägen opp til Templets griftprydda stad 

Trampas mellan Rosors gulnade blad, 

    Multnade Plankor och Bårar; 

Til dess den långa och svartklädda rad, 

    Djupt sig bugar med tårar. 

 

* * * 

Så gick til hvila, från Slagsmål och Bal, 

    Grälmakar Löfberg, din maka; 

Där, dit åt gräset långhalsig och smal, 

    Du än glor tilbaka. 

Hon från Danto bommen skildes i dag, 
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Och med Hänne alla lustiga lag; 

    Hvem skall nu Flaskan befalla. 

Torstig var hon och uttorstig är jag; 

    Vi ä torstiga alla
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