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Bellmans musikalisk-poetiska teknik
A v  R i c h a r d  E n g l ä n d e r

I sitt berömda företal till Fredmans Epistlar skrev J. H. Kellgren 1790:
Säkert känner man ännu ej mer än til hälften dessa Poem ers värde, om m an b lo tt 

känner dem  som  Poemer. Aldrig ännu voro Skaldekonst och Tonkonst mera syster - 
ligt förente. D et är icke Vers, som  äro gjorde till denna Musik, icke Musik, som  är 
sa tt till dessa Vers: de hafva så iklädt sig hvarsandras behag, så sam m ansm ält till 
E n  skönhet, a tt m an föga kan se hvilken m est skulle sakna den andra för sin fu ll
kom lighet: Verserna, a tt rätt fattas eller Musiken a tt rätt höras.

Ännu i romantikernas krets lever denna syn med oförminskad kraft. At- 
terboms Bellmanskapitel i Svenska siare och skalder är ett lysande exempel. 
Sedan 1800-talets andra hälft blir dock Bellmansbilden i viss mån banaliserad 
eller normaliserad: musikaliskt genom Bellmans omplantering i manskör sången, 
litterärt genom en ensidigt textkritisk behandling från litteraturhistorikernas 
sida, vilka inte sällan söker förklara saker och ting som i själva verket inte 
kan förklaras utan sidoblick på musiken. En sak för sig är frågan om Bell
mans musikaliska källor. Vad J. Flodmark, P. Vretblad, G. Jeanson och 
andra har presterat för att klarlägga denna komplicerade fråga vet alla. 
Genom O. Byströms och N. Afzelius’ studier får även musikerna kring 
Bellman klara konturer.

Märkligt nog har dock i nyare tid de litteraturhistoriska kretsarna själva 
blivit tveksamma om de hittillsvarande undersökningsmetoderna räcker till 
— inte minst med tanke på att i Bellmans texter musik, musikinstrument 
och musikaliska termer spelar en enorm roll. Författare som Sylwan1 och 
Böök1 2 kräver en utredning av Bellmans förhållande till musiken överhuvud 
och medger, att det finns dikter, där den ensidigt textinriktade läsaren och 
kritikern inte kommer någon vart, att det t. o. m. finns moment av rent 
»nonsens» för den som nonchalerar eller missförstår Bellmans lyriskt-mim- 
kaliska grundåskådning. T. Krogh (Bellman som musikalisk digter, 1945} 
öppnar nya perspektiv, uppvisar ett sammanhang mellan vissa dikter och be
stämda operascener eller operanummer, både i textligt och musikaliskt hän
seende, moment av en romantisk ironi, för vilken redan Atterbom som Bell
man-tolkare visade ett särskilt intresse.

Räckvidden av den musikaliska komponenten i Bellmans skapande har 
man dock hittills aldrig gjort helt klar för sig — trots forskningens iver på 
melodihistoriskt och melodikritiskt område. Många egenheter i den bellmanska 
diktningen kan förklaras endast med utgångspunkt från den musikaliska 
utformningen, den s. k. paroditekniken, dvs. anpassning av en text till en på 
förhand given melodi. Denna musikestetiskt omstridda teknik når genom

1 Bellman och Fredmans Epistlar, 1943, särskilt s. 66, 148, 159.
2 Bellmans rykte, Sv. Dagbl., 28/6 1945. Rec. av O. Byströms avhandling.
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Bellman upp på en högre konstnärlig nivå. Avgörande är inte frågan varifrån 
Bellman i det enstaka fallet hämtar en melodi utan frågan hur han använder 
den, vad den betyder för honom, för hans gestaltande fantasi.

Det skulle vara absurt att klandra Bellman för att han så ofta ansluter 
sig till en utpräglat instrumental melodi. Bellman väljer inte sällan, ja, med 
förkärlek, instrumentala satser — menuetter, kontradanser, marscher, polo- 
näser, t. o. m. hornstycken eller militärsignaler — just på grund av deras 
rytmiska vitalitet i detalj. Han nonchalerar inte de små notvärdena (åtton- 
delstrioler, sextondelar) utan söker tvärtom utnyttja dem för den textliga 
utformningen. Det gäller i synnerhet för Fredmans Epistlar (F. E.) och Fred
mans Sånger (F. S.), medan Bacchi tempel visar större rytmisk enkelhet.

Mottagligheten och känsligheten inför en musikalisk förebild förklarar den 
överraskande längden hos många av Bellmans diktstrofer, den till synes 
nyckfullt obundna följden av versrader, vissa märkliga, ja, förbryllande rim
förhållanden, men även rent klangligt menade, kanske alogiska ordvändningar.
Exempel 1: F. S. nr 54. (Polonaise, trio)

Exempel 1, mellanparti ur en polonäs, visar på ett slående sätt taktmotivisk 
identitet och rimidentitet. Ett kort motiv uppträder fyra gånger ordagrant 
och förenas med klangligt-skämtsamma rim i tät följd, analoga med de musi
kaliska småfraserna — på gränsen till verbalt nonsens.

Bellman känner och uppfattar en melodi som helhet och enhet, för att 
därefter genomtränga den i detaljer, eventuellt även retuschera den. Varje 
musikalisk vändning blir, om han så vill, till text. En utpräglat instrumental 
upptakt av trioler, sekvenser, upprepnings- och ekotakter i barockmusikens 
mening, ett plötsligt unisono som avslutning, en dansenligt poängterad rytm 
— allt detta speglar sig mer eller mindre i versrad och rim. De textliga 
slutpoängerna ansluter sig helst till tidens kända stereotypa musikaliska 
slutvändningar (Ex. 2 b, de sista två takterna, se även Ep. 11).
Exempel 2 a och 2 b: F. E. nr 63

Här blir den stereotypa, utpräglat instrumentala triolupptakten, det ele
ment som behärskar nästan hela stycket, gång på gång till text, och där
med blir den även poetiskt och textmetriskt poängterad.

De korresponderande fraserna som börjar med denna upptakt slutar med 
ett och samma rim t.ex. klinga, bringa, svinga . . . .  (se även 2 b). Det finns i 
epistelns andra hälft vändningar som påminner en modern åhörare om Johann 
Strauss och som skiljer sig helt från den robusta rytmiken i första hälften. 
Bellman tröttnar inte att fånga dessa smekande violinistiska fraser i text- 
nyanser:

Se där dansar flickan  
I sin rosenröda koft och kjol.

Eller:
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N u ibland baroner 
Dansar hon sig varm.

Det mest ingeniösa, mest »musikaliska» sparar Bellman till sist: (Ex. 2 b, 
Obs!), en snabb kontrast mellan upptaktmotiv och sötsentimental legatofras:

V in och flickor och Fredmans stråka 
N atten  ljuvlig gör.

Sylwan (s. 67) tror sig ibland kunna upptäcka en motsägelse mellan textens 
robusta, hänsynslösa ordmening och de sällskapligt polerade, »sirliga» menu
etter som B. använder. Emellertid: menuett är hos B. ett omfattande, mång
tydigt uttryck. Menuetten förvandlar sig gång på gång i samband med 
krogatmosfären för att närma sig den folkliga polskan. De flesta av Bellmans 
menuetter är rent musikaliskt betraktat allt annat än salongsrokoko. Redan 
förkärleken för robust punkterade rytmer J7"3 h°s B. visar tydligt i 
riktningen mot polskan. I »polonäsen», Ep. 62, har vi enligt Afzelius (Bell
mans melodier, 1947, s. 14) att göra med en känd och populär gammal folk
dans. Även och just i musikaliskt hänseende möter vi hos B. denna realistiska, 
denna naturalistiska rokoko, som Sylwan framhäver som litterärt inslag hos 
diktaren. Genom tempobeteckning, genom små musikaliska varianter eller 
genom själva framförandet finns möjligheter nog för att åstadkomma den 
åsyftade musikalisk-poetiska enheten i varje enstaka fall.

Hur inom den Bellmanska strofbehandlingen den komiska operans proso- 
diska nyckfullhet, den buffobesläktade »parlando»-verkan gör sig gällande, 
behöver inte närmare belysas i detta sammanhang. Det må endast hänvisas 
till en viss ariatyp som var omtyckt både hos opera buffa och opéra comique 
och som skulle bli synnerligen impulsgivande för B.: den s. k. instrumentarian, 
en ariatyp, i vilken vissa av orkesterns instrument nämnes i komiskt syfte, 
originaliter citeras eller imiteras. B. tycker om ett sådant växelspel mellan 
instrument och sång, om ett sådant quid pro quo, om denna sorts musika-

10 -  5 6 8 2 1 G Samlaren 1956
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liskt lekfulla dialoger. Han överför detta system i sin egen stil, i den Bell- 
manska stilen, han poetiserar detta system. Diktaren noterar mitt i texten: 
V.cello, flöjt, oboe, fagott, trumma. Alla dessa instrument dyker upp 
i hans poesi, ofta i gestalt av en snabb notis inom en versrad. Redan 
Atterbom talade rentav om Bellmans poetiska orkestrering. Hänvisningen till 
ett instrument betyder för diktaren dock mera än ett enkelt buffo-skämt. 
Det visar sig i synnerhet i sådana fall då en instrumenttyp blir bestämmande 
för hela diktens karaktär1, såsom i »Vila vid denna källa» med dess roman
tiska horninlägg:

- T f r f t p

Ett utpräglat spelma:nsstycke är F. E. nr

Exempel 3: F. E. nr 2.
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Bellman fraserar och artikulerar denna melodi, som inte endast är riktad 
till en spelman, utan även diktad och upplevd i spelmansanda. Man ser 
rentav den intensiva växlingen med stråken (obs. takt 3). Diktaren skiljer 
tydligen mellan staccato, non-legato och legato, han håller sig i den textliga 
utformningen helt plötsligt till en karakteristisk upptakt (se 3 b) efter att 
ha nonchalerat några takter, som förbehålles instrumentet.

Som instrumentalist, som musiker räknar B. med forte och piano, med 
ritardando och accelerando likaväl som med legato och staccato, som nyss 
nämnts. Endast genom denna omständighet kan hos B. de många olika stro
fernas särart inom en strofisk visa komma till sin rätt — i ett fall är det 
frågan om 21 strofer! Man får inte bedöma Bellmans grundidé efter det 
fragmentariska och nivellerande köriska framförandet som nuförtiden är så 
omtyckt. Man måste känna originalutformningen i sin helhet för att förstå 
växelverkan mellan text och musik i ram av en sorts enmansteater.

Exempel 4: F .E . nr 3.

Form: två takter Introduktion, därefter 2 Stollen (identiska) plus Abge- 
sang.1 2 Stollen: 3 x 2  takter, dvs. tre gånger punkterade åttondelsrytmer, som 
utmynnar i en legato av fjärdedelsvärden. De två första fraserna a och

1 Se även nedan, särsk. ex. 6 och 7. Vidare Kroghs, a.a, s. 112.
2 i enlighet med den s. k. barformens struktur.



Bellmans musikalisk-poetiska teknik 147

a1 står i sekvensförhållande till varandra, med spänningstendens till ess" som 
spetston. Denna ton i ex. 4, tillika början av fras b, är Stollens melodiska 
klimax.

Sekvensförhållandet a — a1 motsvarar rimförhållandet stöter — söter. Or
det »svingar» fastslår med målande kraft den melodiska klimaxens ögon
blick. Den avslutande frasen b som skiljer sig genom linear riktning och 
rytmisk accentuering från a och a1 distanserar sig även då det gäller rim 
tydligen från a och a1, står för sig ensam med sin mera indirekta rimkorre
spondens: »i en dans» — »en cadence». Innehållsmässigt anknyter redan tex
tens början till hornets givakt-signal [Introduktion] och till hornistens 
beteende. Därmed hänger det tillsammans att hornistens »cadence» (dvs. en 
liten improvisation på hans instrument) inskjutes redan efter Stolleh 1 ( — 
»Corno»!), medan den i Bellmans poesi själv citeras först i Stollen 2 — alltså 
texten s. a. s. som musikens tjänare och kommentator!

Abgesang består av:
3 x 2  takter plus 2 x 2  takter.
Den första tvåtaktsfrasen (c) upprepas två gånger med minimala varianter 

(c1 c2). Den textliga följden blir rimenhet inom dessa 3x2 takter, c-avsnittets 
karakteristiska huvudaccent i början J ^  blir textligt det i alla strofer stereo
typa »Hurra!».. I slutavsnittet (musikalisk struktur: 1 plus 1 plus 2 takter, 
dvs. två entaktsmotiv plus ett tvåtaktsmotiv: d, d1, e) sammanknytes d och 
d1, en sorts hornsignal, genom korresponderande trioler.

d1 skiljer sig musikaliskt endast genom subdominantisk färg från d (det blir 
naturligtvis textidentitet!).

d d1 / / e bjuder en koncentrerad bild av Stollens struktur med oktav
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ess" och ess' som ram. Dessa ramtoner (x ) äro i Bellmans text förbundna 
genom rimenhet. I strof 3 heter det motsvarande:

röd och varm, röd och varm  
Blås, fader Berg, a larm !

Hänsyn till de musikaliska frasernas detalj struktur och deras snabba skift
ningar som speglas även i rimförhållandet gör, att diktaren nöjer sig, då 
han t. ex. skildrar Ullas yttre, med korta impressionistiska textfragment. Så 
verkar alltså den melodiska och rytmiska fakturen hos denna menuett å la 
polska både på den poetiska formgivningen och på den poetisk-stilistiska 
atmosfären. Då det gäller det första, det poetiskt formella, må just i detta 
fall understrykas att de uppseendeväckande olikheterna i versradernas längd 
och att den nyckfulla rimkorrespondensen (med förkärlek uppträder en rim
stavelse tre gånger, inte två gånger i följd!), som måste förvåna en litterär 
bedömare, med största naturlighet förklaras av den musikaliska strukturens 
proportioner och metriska huvudaccenter.

Bellman noterar inte sällan dikt och melodi i form av en sorts instru
mentalskiss ; om han här och där t e x t l i g t  utesluter en eller två takter, om 
han uppdelar komplementärrytmer mellan sångröst och ackompanjemang, 
så är nästan alltid musikaliskt-strukturella och musikaliskt-motiviska syn
punkter bestämmande. Jfr F. E. nr 33.

Exempel 5: F. E. nr 9 »Käraste bröder» . . . efter Romans Drottningholms
musik.

skru - var och spän - ner

D el I I , ta k t  9 ff.

~ T T ------------------------------------- --------------------K--------- ------------ h— is— —A. b P 9  m  w mffft \ n \ \ r  r  «  r r  »  j  »----- 1-------p----- p-----P-----P_J•— 1— P-------------(-— —f— P— P— P -P^ -------------- 1 ------------

Ka. ras - le bro . der här är be.hagi här är mu.sik och flic . kor var daĝ

■ V . tv N 1k i 1 w \ i ’ t i ' m n t--- 1 ; 11 w i i  ^w n t  ■ ÿ r » a " 4  t
v  m ^ ------------------- \i— j ----------------------- -------------------------------------- [i----------------j  *  j  i f; - i i

häT är Bac - chus bu. den, här är kär - Uks.qu.den, här äT all-ting,här är jag.

Hon siq föT. vil - lar, drill- lar i - bland
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Början av del I ex. 5 a: uppstigande sekvens (text: »Käraste bröder, syst
rar och vänner») korresponderar med slutavsnittet del II (takt 9 ff., text: 
»Käraste bröder dansa på tå . . .») : avstigande sekvens. I strof 4 heter det 
ex. 5 b: »Käraste bröder, här är behag, här är musik och flickor var dag» — 
alltså även här en anknytning till början både i musik och text!

För Bellmans förmåga att med hänsyn till rimmöjligheter musikaliskt 
analysera (obs. motiv x) och dessutom att liksom »orkestrera» en epistel är 
början av del II betecknande (ex. 5 c): omväxlingen mellan Vcllo-takter och 
sångtakter stödjer just sådana dubbelrim som y (versbörjan och versslut) : 
pregnanta parallellaccenter efter taktpaus. Det finaste ges denna gång i den 
sista fyrtaktsfrasen i synnerhet som den presenterar sig i Bellmans strof 4. 
Identiteten och parallellismen inom denna taktföljd och accenterna på varje 
takts etta poängteras här även genom texten på ett genialt sätt:

Här . ./ här . ./ här . . här är/ Jag. (ex. 5 b, rad 2).
Den upptaktsverkan och accentförskjutning i sista minut: här är jag . . är 
en verklig »musikalisk» finess från poetens sida. —

Även en sjungen fras kan alltså bli en del av en imaginär orkester, rela
tivt oberoende av den språkliga meningen. I många fall upptar Bellman 
en melodi naivt musikantiskt, just på grund av dess musikaliska rikedom 
och mångsidighet, som hos honom skall framlocka den språkliga virtuositeten. 
Ibland håller sig diktaren, som redan nämnts, medvetet i en hel epistel till ett 
bestämt instrument och dess karaktär, så även i ex. 6 och 7.

Exempel 6 : F. E. nr 16.

Åls - ke - Ii . ge brö - der la - qen na i ring, och låt oss al - la dan-sa kring

Dikten bygger på en menuett-melodi, som i poetens inre föreställning 
tydligen lever som en lustig oboemelodi. I vissa karakteristiska takter b, b1 
samt deras varianter har oboen hos Bellman ensam ordet. Efter vad som 
tidigare sagts behövs här knappast en förklaring för sammanhanget mellan 
den musikaliska sekvensbildningen (se i synnerhet taktmotiv c) och rimbild
ningen; inte heller för den instrumental-vokala uppdelningen av hela melo
dien. Men de sista tre takterna kräver en särskild granskning. Den till synes 
dansenligt och primitivt bestämda rytmen blir hos Bellman fraserad utan
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hänsyn till taktstreckens tvång. Fraserna d och e uppfattas som varianter 
av menuettens början (a1 plus a2). Endast en verkligt känslig musiker (och 
poet!) uppfattar och fraserar på så sätt. Obs. särskilt fraseringen av slut
poängen i strof 5:

Exempel 7 : F. E. nr 17.
Andémtejn  j /^T lO änT c

-  J- .  ;f . l  J j
0  ' i r - J r i

Sys _ har och van - ner och hvar en mig
0 , 1 ,  ^  * K ■ 1 ■■ y p

n  h” m ~  i —  i r- m --  r — m — i > —
J£P— i------ 9- - - - - - - - - - - - - — 1 L J - - - - - - - ------ U - - - - - p- - - - - - - - - - - 1

kän - ner God dag Pu - ka . re slam - ra och ram - la .

Ännu tydligare framgår här det textrytmiska och textmetriska ur den 
musikaliska, närmare bestämt den instrumentala grundsubstansen. För denna 
epistel blir pukans (»Timpano») rytmiska grundmotiv bestämmande. Den av
slutar instrumentalsolistiskt varje del med: 3/4 J J J J J | J i  || eller:

»Hör på pukslagaren hur han slår.» I J j J J | J l  |J
Sådana textrytmiska och textmetriska kuriositeter som x och y (se notex.) 

kan endast rätt uppfattas med utgångspunkt från melodiens rytmik just i 
detta ögonblick och därtill från instrumentets (i detta fall pukans) karaktär 
och anspråk som redan blir avgörande för den överraskande’tempobeteck
ningen: andante1

Det finns fall, där rimmens musik och frasernas växelspel syns vara ett 
självändamål. Det finns å andra sidan fall, där en a priori instrumental me
lodi dessutom får en uttömmande textlig interpretation. Så i

Det är ett säreget intressant fall. N. Afzelius ville på kronologiska grunder 
helst förneka ett direkt sammanhang mellan Sång 21 och 9 (som använder 
två marschmelodier, som även förekommer i operan Gustaf Wasa av Nau-

1 Se Sylwans osäkerhet (1. c., s. 158).
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mann, premiär i januari 1786) och operan själv.1 I sin studie »Bellmans 
melodier» (1947, s. 30 och 36) gjorde Afzelius dock betydande koncessioner 
i denna fråga, i synnerhet då det gäller F. S. nr 21, som visar sig vara 
från 1786 eller 1787. Melodien till denna sång användes i »Gustaf Wasa» 
som instrumentalmelodi och militärsignal bakom scenen i ett av operans 
märkligaste ögonblick: i Gustaf Wasas nattliga monolog i tältet, akt II, 
sc. 6, ett avsnitt med vilket kompositören experimenterade i tio omgångar.1 2 
Hur är situationen hos Kellgren-Naumann? Gustaf Wasa vet, att om han 
fortsätter striden, detta inte endast innebär nya militära offer, utan även 
dödshot för modern som hålles som gissel av danskarna. Skall han kapitulera, 
eller skall han fortsätta kampen och offra sin mor? Hans tankar kretsar 
kring detta alternativ. Hos Bellman blir de robusta militäriska melodifrag
menten och signalerna, som på ett utmanande sätt inblandar sig i denna 
teaterscen, till en cynisk sång av dödsförakt i soldatesk ton: »Så lunka vi 
så småningom från Bacchi buller och tumult . . .» På ett eklatant sätt inter- 
preterar Bellman den populära instrumentalmelodien med sikte på operans 
nämnda situation.

Den som upplevde den gustavianska operans mästarverk på teatern och 
som samtidigt kände till Bellmans text samt den karakteristiska rytmiska 
varianten mot slutet av andra delen, Ex. 8 b, kunde inte undgå att känna 
ett lika klart som hemskt associationssammanhang.3

Tag dig sen di - lo en d i  - to fvå di - to fre

På ett annat sätt reagerar diktaren i F. S. nr 6 (»Hör klockorna med 
ängsligt dån») med en graciös, litet melankolisk visa ur »Anette et Lubin» 
som förebild (denna gång alltså en sångmelodi).4 Bellman upptäcker i detta 
fall ett stämning svärde, som latent finns i melodiens rytmiska monotoni och 
dess mollkaraktär. Han utnyttjar och stegrar denna komponent. Det blir 
en vändning till det kvasipatetiska, komiskt makabra, en förvandling från 
solosång till körverkan (se även F. S. nr 24 och 25) och i sista hand till 
det instrumentala inslaget: sorgklockornaX »sof gamle Lundholm ...»

En formalt enkel, normaliserande liedform i två perioder (efter schemat: 
a1 a2 / / b a2) finner man i allmänhet just i de sånger som bevisligen inte är 
resultat av »parodi», utan nykomposition. »Fjäriln vingad syns på Haga . . .» 
är huvudexempel. Att oregelbundna perioder, i synnerhet tretaktsperioder 
förekommer (så F. E. nr 28, troligen med Kraus som medhjälpare)5 behöver

1 Se Afzelius5 kritik av Krogh’s bok i Dagens Nyheter 24/7 1945.
2 Naumanns musik reproduceras i Notenanhang hos B. Engländer, J . G. Naumann als 

Opernkomponist, Leipzig 1922.
3 Då det gäller Sång 9 från 1785 håller förresten Afzelius (s. 36) det inte för omöjligt 

att »Bellman tack vare sina intima förbindelser med teaterfolk har hört melodien [tillika 
ett exempel på varianter] före premiären». Just detta får man ta för givet, möjligtvis 
även i fallet Sång 21. Naumann skrev musiken till Gustaf Wasa under sin andra vistelse 
i Sverige 1782/83 och de interna skandalbetonade striderna i samband med detta verks 
utformning blev ett livligt diskussionsämne för litteratur- och teaterfolk i Stockholm.

4 Jfr T. Krogh, a. a., s. 61-62 och 93 samt O. Sylwan, a. a., s. 158.
5 Om Kraus5 roll vid slutredaktionen av F. E. jfr O. Byström, Kring Fredmans 

Epistlar, (1945), s. 82 ff. och Afzelius, a. a., s. 59 ff.
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inte överraska, om vi tänker t. ex. på vissa av Uttinis arior som Bellman 
kände till, men även på den paroditekniska traditionen hos Runius och 
Sperontes.1 En detalj granskning av Bellmans få melodiska originalförsök och 
av hans redaktionella medarbetares insats är ett spörsmål som skall behandlas 
i annat sammanhang. Så mycket må dock sägas, att O. Åhlström själv be
gagnar sig av Bellmans beprövade à la polskastil, då han sätter musiken till 
Anna Maria Lenngrens populära dikt »Vauxhallen», och att klaverackompanje- 
manget och klaverepilogen i F. S. 32 har sin motsvarighet i många av Åhl- 
ströms sånger.

Redan dessa få exempel vore tillräckliga för att visa att Bellman (framför 
allt betraktad med paroditekniken som utgångspunkt) rentav skulle framstå 
som »le poète le plus original de 1’Europe» under 1700-talet, för att citera 
Marianne d’Ehrenstrôms bekanta ord.1 2

I anslutning till en sådan snabbskiss dyker det upp en del frågor av vikt. 
Den kanske viktigaste: kan Bellmans musikalisk-poetiska metod inordnas 
i en specifik svensk tradition? På denna fråga får vi tack vare C. A. Mobergs 
studier över M. Zethrin (Sv. tidslcr. f. musik forskning, 1936) och Mobergs 
Runiuskommentar3 klart och entydigt besked. Hos Zethrin träffar vi ett 
försiktigt försök till »textlig monodi» i Bellmans mening. Runius skriver sina 
dikter under musikalisk inspiration på grund av bestämda melodiska och 
rytmiska modeller. Zethrins önskan att framskapa »polycola» eller den om
tyckta trumpetmenuetten i Runius’ manér (Mobergs komm. s. 166) är så 
bellmansk som tänkbart. Ändå låter sig resultatet på intet sätt jämföras 
med Bellmans mångskiftande konst. Varför?

Helt enkelt därför att de estetiska och konstnärliga förutsättningarna är 
helt olika. Zethrin och Runius och på sätt och vis även Dalin bemödar sig 
om en svensk monodi, som i själva verket ännu inte existerar. Bellman 
däremot rör sig inom en konstnärlig och kulturell svensk miljö, i vilken — 
kanske för första och sista gången — musik och poesi på det mest intima 
sätt var förbundna med varandra.

En sällsynt homogen konstnärsfalang möter oss. Kellgrens mångomtalade 
kapitulation för Bellman är i själva verket en parallell till, och en indirekt 
följd av hans kapitulation för operan, för Gluck, för Kraus.4 Om Kellgren 
i sin »Proserpin»-text inblandar originalrader av Quinault, ur Lullys opera, 
i svensk översättning5, om Anna Maria Lenngren börjar sin karriär med 
översättning av en fransk opéra comique för den svenska scenen, om hon 
i Stockholms Posten presenterar en av sina berömdaste dikter »Pojkarna» i 
parodisk anslutning till en känd instrumentalmelodi (ett balettnummer ur 
Glucks »Armida» som samtidigt uppfördes i Stockholm) — så är allt detta 
helt enkelt parallellfenomen till Bellmans artistiska, paroditekniska tendens. 
Bellmans verksamhet är till en inte obetydlig del medveten eller omedveten 
propaganda för operan och för sångspelet som levande svensk verklighet och för

1 Se t. ex. nr 36 i Denkm. Deutsch. Tonk., Bd. 35/36 (1909) s. 136.
2 Notices sur la littérature et les beaux arts en Suède, 1826.
3 Runius, J., Samlade skrifter, Sv. förf. utg. av Sv. Vitterhetssamfundet, musikalisk kom

mentar av C.-A. Moberg, 1937.
4 Se R. Engländer, J. M. Kraus und die Gustavianische Oper, 1943, s. 45 ff.
5 R. Engländer, a. a., s. 106 och Sv. Tidskr. för Musikforskn., 1939, s. 55.



Bellmans musikalisk-poetiska teknik 153

musiken överhuvudtaget. Han poängterar den gustavianska operans (trots 
allt) folkliga tendens.1

Bellman gör i Epistel nr 53 poesi av ett spelmansstycke, som senare även 
Vogler och Kellgren använder i operan »Gustaf Adolph och Ebba Brahe», 
akt II.1 2 Han förvandlar, som redan nämnts, populära svenska marschvisor 
och militärsignaler, alltså rent instrumentala förebilder, till strofiska visor.

I Friedrich Nietzsches »Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik» 
(1872) finns följande resonemang:

»In der Dichtung des Volksliedes sehen wir die Sprache auf das Stärkste 
angespannt, die Musik nachzuahmen . .»

och tidigare: »Die Melodie ist das Erste, Allgemeine, das deshalb auch 
mehrere Objektivationen in mehreren Texten an sich erleiden kann, . . . .  
Die Melodie gebiert die Dichtung aus sich heraus und zwar immer wieder 
von neuem; nichts anderes will uns die Strophenform des Volksliedes sagen: 
Welches Phänomen ich immer mit Erstaunen betrachtet habe, bis ich end
lich diese Erklärung fand.»

Den absoluta melodien alltså framstår här som folkvisans egentliga grund
element. På ett överraskande sätt passar det ihop med fallet Bellman, i 
synnerhet i de ögonblick poeten lämnar sällskapsvisans gränser bakom sig 
och följer rent instrumentala impulser.

Om man ser på de nyaste samlingspublikationerna från folkloristiskt håll, 
t. ex. Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien, hrsg. vom Deutschen Volks
liederarchiv, III: Balladen (1954), så finner man ett suveränt, ofta häp
nadsväckande minutiöst klarläggande av en visas förhistoria och livsöde, 
både textligt och musikaliskt. Om vägen som genetiskt leder från dikt till 
melodi eller — ett ännu intressantare, ännu väsentligare fall — från musik 
till text, sägs däremot litet eller ingenting. Kanske ligger dock just här ett 
kärnproblem, ett problem, som får en säregen belysning genom Bellmans 
klart kontrollerbara musikaliska teknik som i själva verket är identisk med 
hans poetiska teknik.

*

Kanske kunde man göra en del invändningar mot ett resonemang om 
fallet Bellman, som så ensidigt håller sig till det musikaliska, närmare be
stämt till det melodiska och rytmiska som utgångspunkt. Man kunde hänvisa 
till, att det hos Bellman finns dikter, som först i efterhand har samman
kopplats med en melodi3, att det finns melodier, som förekommer i samband 
med flera dikter och slutligen att även hos Bellman det textliga i en strofisk 
visa inte varje ögonblick och i varje detalj a priori går så bra ihop med 
den musikaliska linjen. Då det gäller punkt ett, så måste principiellt sägas,

1 I ett slutdivertissement till skådespelet med musik »Birger Jarl» av Gyllenborg läser
vi följande scenanvisning: »Medan en riddare sjunger, inkomma flockar av bönder från 
särskilda landsorter i Sverige under landsmusik och dans. Efter balett dansas en och an
nan i vissa provinser bruklig dans, (En Dal-Kulla sjunger......... .. En Wingåkers flicka
dansar).» — Även lappar med sina trolltrummor förekommer vid ett tillfälle i detta skåde
spel. Se därtill R. Engländer, Från rokokomusik till romantisk opera i Det glada Sverige 
(1947) II, s. 906 ff.

2 Härom Afzelius, a . a., s. 15.
3 Se Afzelius, o. a., s. 46.
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att bundenhet till mus i k  trots allt är en primär attityd hos Bellman, att 
han framför allt i sin första period nästan alltid räknar med musikens när
varo. Då det gäller punkt två måste understrykas, att för en så musik
känslig natur som Bellman en melodi med allt vad detta ord innebär i n t e  
i första hand betyder en bestämd och trång stämningsram i amatörens me
ning, utan snarare en säregen musikalisk struktur. I denna grundsyn överens
stämmer Bellman med Nietzsche (som vi såg tidigare) och framför allt med 
T. S. Eliot.1 Vi citerar:

»I think that a poet may gain much from the study of music: how much techni
cal knowledge of musical form is desirable I do not know, for I have not that tech
nical knowledge myself. But I believe that the properties in which music concerns 
the poet most nearly, are the sense of rhythm and the sense of structure. I think 
that it might be possible for a poet to work too closely to musical analogies: the 
result might be an effect of artificiality; but I know that a poem, or a passage of a 
poem, may tend to realize itself first as a particular rhythm before it reaches ex
pression in words, and that this is an experience peculiar to myself.»

Därmed är vi tillika inne vid punkt tre, dvs. den strof iska visans estetik 
överhuvudtaget. I en strofisk visa finns den s. a. s. perfekta strofen högst 
on gång eller två gånger och det behöver inte vara den första strofen.1 2 
Och vidare: både en diktare av Bellmans typ3 eller en musiker av Schuberts 
typ4 måste i det ögonblick han håller sig till den strof iska visan och till 
den strofiska lieden som formram räkna med den reproducerandes förmåga 
att i detalj utnyttja det musikaliska materialets labilitet, som tillåter att 
artikulera, att frasera, att färga samma melodi på olika sätt i enlighet med 
diktens skiftningar.

1 T. S. Eliot: The Music of Poetry 1942 i Penguin Books: Selected Prose by T. S. Eliot, 
1953, s. 66.

2 S© A. Heuss, Haydns Kaiserhymne, Ztschr. f. Musikwiss., 1918/19.
3 Det är signifikativt, att J. M. Kraus — ursprungligen en utpräglad motståndare till 

den strofiska visan — genom Bellman blir omvänd. Jfr R. Engländer, J . M . Kraus s. 190.
4 Se H. J. Moser i Sammlung Göschen, Bd. 576/576 a (1954), s. 99. Se även B. Paum- 

gartner, Schubert, 1945.


