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Den välbehaglige syndaren
Epistel 23 och det lutherska hos Bellman
Av  H E L E N E  BL OMQV I S T

Den försonande blicken
Carl Michael Bellman är alltjämt en levande skald, till skillnad från de flesta andra 
svenska 1700-talsförfattare. Hans geni erkändes av hans egen samtid och påtalas ännu 
av ledande forskare. I företalet till första utgåvan av Fredmans Epistlar kallar Johan 
Henric Kellgren dikterna för ”snillefoster” och definierar dem som helt unika.1 Också 
Lars Lönnroth talar i sin omfattande Bellmansstudie Ljuva karneval – där han säger 
sig vilja fånga något av ”det essentiella i Bellmans konst” – om ”mästarens magiska ef-
fekt” och om ”Bellmans komiskt-sublima mästerverk”, och i en artikel i Bellmansstu-
dier menar han att ett stort mirakel inträffar i Bellmans dikt – och tydligast i Fredmans 
Epistlar.2 Många har sökt definiera Bellmans geni, fånga in hans teknik och inplacera 
honom i relation till hans tid och dess genrer. Min ambition är här inte att söka karak-
terisera Bellmans ”snille” eller mästerskap, utan att lyfta fram och undersöka en sida av 
det som Gustaf Fröding, i sin lovsång till humorn, menar karaktäriserar Bellman: den 
medkännande och försonande blicken på människan i all hennes skröplighet.3 Möj-
ligen kan jag därigenom också blottlägga ett av de konstituerande dragen i Bellmans 
mästerskap. Jag vill visa hur Bellman på ett, som jag menar, mycket lutherskt vis får 
enkla, bristfulla, för att inte säga syndiga människor att framstå såsom välbehagliga 
och älskansvärda. Hos Luther och hos Bellman finns det heliga och det värdiga inte 
i klostren eller katedralerna eller i det exceptionella och märkvärdiga, utan hos van-
liga, enkla människor i deras vardagsverklighet, vid matbordet, i sängkammaren, i de-
ras sysslor, och till och med på krogen eller i rännstenen, som i Fredmans Epistel 23 – 
”Som är et Soliloquium, då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, 
en sommarnatt år 1768” – den text jag här undersöker.4

Luthersk människosyn
Forskarna har tvistat om huruvida Bellman var pietistiskt influerad eller ej,5 men Sven 
Thorén visar, i sina studier av Bellmans andliga diktning, att åskådningen snarare kan 
definieras såsom ”gammalluthersk”, med inslag av innerlighet från Arndts andakts-
böcker.6 I den andliga samlingen Zions Högtid finns, menar Thorén, ingen pietistisk 
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prägel, utan kristendomen rör sig helt och hållet ”inom kyrkans ram”.7 Lönnroth anser 
också att Bellman inte egentligen lämnar tidens påbjudna, ortodoxa kristendom, även 
om formspråket i skaldens religiösa ungdomsdiktning stundtals lånat drag ur den pie-
tistiska Halle-psalmboken.8 Jag vill dock hävda att Bellman faktiskt har mer gemen-
samt med Luther själv än med tidens torra, stränga och legalistiska ortodoxi. Orto-
doxin i Sverige, liksom i Tyskland, byggde mer på Luthers medarbetare och arvtagare 
Philip Melanchton och dennes ”epigoner” än på Luther själv. Den Augsburgska bekän-
nelsen, som är grunddokumentet för Svenska kyrkan, är till exempel skriven av Melan-
chton. Melanchton var humanist och pedagog och betonade starkt det egna mänsk-
liga ansvaret, medan ortodoxin i sin strävan efter rationalistiskt systembyggande mer 
minner om den medeltida skolastiken än om Luther. Tonvikten hamnar också tydligt 
på Gamla och inte på Nya Testamentet. Det gör att Luthers nådecentrerade förkun-
nelse får en legalistisk ton hos Melanchton och i 1600- och 1700-talets ortodoxi.9 Som 
Gustaf Aulén skriver: ”sitt världsregemente utövar nu Gud framför allt genom straff, 
tuktan och belöning”. Lidanden och olyckor beror därmed på att man syndat.10 Orto-
doxin skärper till och med medeltidsteologins legalism. Detta gör att Luthers radikala 
nyorientering skyms.11 Och 1700-talets kristendom är helt igenom präglad av mora-
lism. Detta gäller såväl ortodoxin som pietismen, men också upplysningsreligiositeten 
och upplysningsfilosofin. Religionen blir på 1700-talet mer eller mindre ett bihang till 
moralen; härom är forskare från skilda discipliner fullständigt överens.12

Denna tidens moralism är helt frånvarande hos Bellman. I Fredmans Epistlar ser 
vi istället, som jag hoppas visa, exempel på just det irrationella och paradoxala som 
Luther fångar med formuleringen simul iustus et peccator – människan är på en gång 
en syndare och helt och hållet rättfärdig.13 I sin centrala skrift Om en kristen människas 
frihet (1520) säger Luther att inget yttre ting och inga gärningar har någon som helst 
betydelse för förvärvandet av rättfärdighet och frihet.14 Det är uteslutande genom tro 
på Guds löften som människan blir ”rättfärdig, helgad, sann, fridsam och fri och upp-
fylls av allt gott och blir Guds sanna barn”.15 Guds innersta väsen är, enligt Luther, just 
denna givmildhet, denna spontant flödande kärlek. Tillvarons yttersta logik är där-
med inte rättsprincipen, utan den obetingade nåden.16 Denna Guds nåd ”spränger hela 
rättsordningen i stycken”, som Aulén formulerar Luthers åskådning. All moralism är 
därmed övervunnen.17 Luther talar också i Om en kristen människas frihet om det som 
han på annat ställe benämner ”det saliga bytet”: ”Kristus är full av nåd, liv och salighet, 
själen är full av synder, död och fördömelse. Låt nu tron träda emellan dem. Då blir re-
sultatet, att Kristus får synderna, döden och helvetet, men nåden, livet och saligheten 
blir själens tillhörighet.”18 Den vanliga, enkla människan står där inför Gud fullstän-
digt ren, rättfärdig, välbehaglig och salig och med en oerhörd värdighet, mitt i all sin 
ynkedom och brist – och allt hon gör är behagligt och kärt för Gud, säger Luther.19 
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I sin disputation om människan, Disputatio de Homine (1536), sammanfattar Luther 
sin människosyn och menar att det som definierar det mänskliga är att rättfärdiggö-
ras av Gud, och av tron allena, helt oberoende av några gärningar: ”hominem iustifi-
cari fide”.20 Att vara människa är för Luther att existera utan prestation. Inte en enda 
sekund kan människan existera på grund av någonting som kommer från henne själv.21 
Denna för Luther helt centrala människosyn synes 1600- och 1700-talets ortodoxi mer 
eller mindre ha tappat bort. Men Bellman gestaltar en människa som är accepterad och 
välbehaglig oberoende av sitt leverne. Fredman i rännstenen och på krogen framstår 
som samtidigt smutsig, eländig, försupen, förkommen – och som värdig, välbehaglig 
och älskansvärd. Simul iustus et peccator. Det försonande över gestalten kan inte på nå-
got vis kopplas till någon moral, någon gärningarnas rättfärdighet.

Den benådande blick – hos Bellman och hos Luther – som tar in alla människor 
lika, åtföljs av en uppvärdering av det jordiska livet, det materiella, det kroppsliga, det 
behovsstyrda. Luther hörde inte till dem som föraktade jordelivet och fäste all vikt vid 
transcendensen. De tendenser till asketism, världsförakt och koncentration på trans-
cendensen som till exempel Thorén urskiljer i tidens kristendom präglade alltså inga-
lunda Luther själv – och inte heller Bellman.22 Tvärtom var Luther mån om att på allt 
sätt betona att för tron är jorden inte smutsig, utan ren, och människans kallelse är till 
det världsliga livet.23 Tro på Gud ger, enligt Luther, smak och lust för livets goda, det 
timliga, det ändliga; man förnimmer fullheten och rikedomen i allt det man ägnar sig 
åt och tillägnar sig i vardagen.24 Gudstron innebär också att man blir glad åt sin nästa, 
glad åt vardagsgemenskapen med andra människor.25 Att dra sig undan i ett kloster 
och enbart ägna sig åt bön och andliga sysslor är för Luther befängt och oandligt. Om 
man stänger ute den världsliga nästan, stänger man ute Gud. Människor som mödar sig 
med vanliga husliga bestyr i hemmet är mer andliga än en munk, menar Luther.26 I Om 
en kristen människas frihet skriver Luther: ”det skadar inte själen, om kroppen kläds i 
oheliga kläder, vistas på oheliga platser, äter och dricker som andra.”27 Det är inte utan 
att man här ser Fredman framför sig i rännstenen och på krogen. Detta lutherska syn-
sätt karakteriserar dock ej alls 1700-talets olika kristendomsformer, varken pietism, or-
todoxi eller upplysningsreligiositet.

Klagopsalmernas struktur
Många före mig har konstaterat att Fredmans Epistel 23 ställer sig i en tydlig relation 
till bibeltexter och till den kristna kultens utövande.28 Den är fullspäckad med bibel-
allusioner och anspelningar på kristet gudstjänstbruk. Fredman i rännstenen blir en 
högljutt klagande Jeremia eller en Job på sin askhög, som förbannar sin födelsedag – 
fast Fredman mår så mycket jävligare att han också förbannar själva konceptionen och 
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dessutom sängen eller bordet där den sexuella samvaron ägde rum, ja till och med vir-
ket som användes till sängen. Man har också konstaterat att dikten bär bibliska stildrag 
och nyttjar språk från Bibelns klagovisor, ur Job, Jeremia och Psaltaren.29 Man pekar 
även på direkta allusioner på psaltarpsalmer.30 Som i den kristna gudstjänsten ingår ett 
slags trosbekännelse i dikten, som också i övrigt lånar termer och formuleringar ur ti-
dens kristna kultbruk.31

Vad som däremot inte tillräckligt har uppmärksammats och ännu ej studerats är hur 
Epistel 23 är strukturerad som Psaltarens klagopsalmer.32 För att komma åt den luther-
ska människosynen i episteln vill jag nu först granska denna struktur.

Närmare en tredjedel av alla psaltarpsalmer är klagopsalmer. De allra flesta är upp-
byggda i enlighet med strukturen: 1a) klagan och skildring av nöden, 1b) bön om hjälp 
och räddning, och 2) avslutande starka uttryck för tillförsikt och visshet om bönhö-
relse, eller till och med tacksägelse för bönesvar. 1a och 1b kan förekomma i litet olika 
ordning och med mer eller mindre detaljerad skildring av nöden. Övergången från 1 
till 2, från klagan och ångestrop till tro och glädje, sker i klagopsalmerna ofta abrupt 
och oförmedlat. Det förefaller inte sällan som om någon form av vändning skulle ha 
skett i den klagandes situation, utan att psalmläsaren får några ledtrådar till vari denna 
förändring består eller hur den ägt rum.33 Som Helmer Ringgren anmärker, lämnas 
psalmläsaren ”i sticket, när det gäller den direkta anledningen till tacksägelsen”.34 Ring-
gren menar att det väsentliga i Psaltarens psalmer aldrig är hjälpens art, utan erkännan-
det att hjälpen kommer från Herren samt tacksägelsen för detta.35 Psaltarforskningen 
har antagit att något kultiskt bruk har motiverat det branta stämningsomslaget i kla-
gopsalmerna. I detta skede i gudstjänsten har sannolikt prästen uttalat ett löfte om att 
Gud skall hjälpa den bedjande. Den förtröstansfulla avslutningen av psalmerna skulle 
då vara ett resultat av tillägnelsen av detta löfte.36 Just på detta vis är också Fredmans 
Epistel 23 uppbyggd, som vi här skall se.

Fredmans Epistel n:o 23
Som är et Soliloquium, då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en 
sommar-natt år 1768

1. Ach, du min moder! säj hvem dig sände
Just til min faders säng.
Du första gnistan til mit lif uptände;
Ach jag arma dräng!
Blott för din låga
Bär jag min plåga,
Vandrar trött min stig.
Du låg och skalka;
När du dig svalka,
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Brann min blod i dig.
Du bordt haft lås och bom
//För din Jungfrudom.//

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

3. Et troget hjerta platt jag föraktar;
Tvi både Far och Mor!
Här ligger jag i rännsten och betraktar
Mina gamla skor.
Tvi tocka hasor!
Rocken i trasor!
Skjortan svart som sot!
Si på Halsduken,
Lamskins-Peruken,
Och min sneda fot!
Det kliar på min kropp;
//Kom och hjelp mig opp.//

4. Känn mina händer magra och kalla
Darra vid larm och dån;
Se dem af vanmagt vid min sida falla,
Liksom visna strån.
Ögon och kinder,
Alt sammanbinder
Dubbel skröplighet.
Himmel! min tunga
Orkar ej sjunga
Om den frögd jag vet;
Om Kärleks ro och qval,
//Och en full Pocal.//
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5. Läska min tunga, ach! Söta safter
Spriden i kärlen ljud.
Jag är en hedning, hjerta, munn och krafter
Dyrka Vinets Gud.
Fattig, försupen,
I denna strupen
Fins min rikedom.
I alla öden,
I bleka döden
Läskar jag min gom,
Och i min sista stund
//Glaset för til mund.//

6. Men krogdörn öpnas, Luckorna skrufvas;
Ingen i staden klädd.
Stjernan af Morgon-rodnan liksom kufvas
Ned i molnens bädd;
Solstrålar strimma,
Kyrktornen glimma,
Luften blir så ljum.
Hvar är nu kappan?
Här ser jag trappan
Ned til Bacchi rum.
Gif mig en sup, min själ
//Törstar snart ihjäl.//

7. Nå så gutår, jag vil mig omgjorda,
Ragla til bord och stop.
Nu ska de styfva leder blifva smorda,
Smorda all ihop.
Hurra, Courage!
Lustigt Bagage!
Friskt i flaskan, hej!
Nu är jag modig,
Tapper och frodig,
Och jag fruktar ej.
Ännu en sup ell’ par!
//Tack, min mor och far!//

8. Tack för hvart sänglag, Skål för hvar trogen,
Som gjort vid brudstoln sväng;
Tack du som virket högg och drog ur skogen
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Til min födslo-säng:
Tack för din låga,
För din förmåga,
Du min gamla Far;
Kunde vi råkas,
Skulle vi språkas,
Supa några dar;
Min bror du blifva skull,
//Och som jag så full.//

Klagopsalmerna brukar inledas med ett åkallande av Herrens namn. Fredmans klagan 
inleds också med en åkallan, ett anrop, men detta riktar sig inte till någon transcen-
dent makt, utan till hans egen mor: ”Ach, du min moder”. Som många forskare i Fred-
mans Epistlar konstaterat är den fredmanska religionen helt immanent. Den frälsning 
Fredman och hans gelikar kan hoppas på gäller inte någon transcendent verklighet, 
utan måste realiseras här och nu, i deras egen värld.37 I de fyra första stroferna klagar 
Fredman så sin nöd, just som psalmjagen i klagopsalmerna, och beskriver sin svåra be-
lägenhet, där i rännstenen i bakrusets ångest. Som Job och Jeremia förbannar han fö-
delsedagen, och till och med konceptionen.38 Han skildrar med många konkreta de-
taljer situationen: kläderna smutsiga och oordnade, klåda, darrhänthet, vanmäktiga ar-
mar, oförmåga att få tungan att göra tjänst (strof tre till fyra). Psaltarförlagornas böner 
om hjälp och räddning finner vi i slutet av strof tre – ”kom och hjälp mig opp”, i bör-
jan av strof fem – ”Läska min tunga, ach!” samt i slutet av strof sex – ”Giv mig en sup, 
min själ törstar snart ihjäl”. Därefter vänder det och episteln slutar som Psaltarens kla-
gopsalmer med tacksägelse och tillförsikt. I slutet av den sjunde och hela den åttonde 
strofen tackar Fredman för allt det han förbannade i epistelns inledning. Som psalm-
jagen lovsjunger sin himmelske fader lovsjunger Fredman här sin jordiske. Precis som 
i klagopsalmerna är också övergången från klagan till tacksägelse abrupt. Här blir det 
branta stämningsomslaget förstås också komiskt; ”en sup ell’ par” är allt som behövs 
för att det skall bli ett helt annat ljud i skällan.39

Också det kultiska drag som tillhör Psaltarens klagopsalmer är tydligt i Fredmans 
Epistel 23.40 Även om det här handlar om Bacchuskulten, anspelar framställningen tyd-
ligt på kristet kultbruk och kristen gudstjänstliturgi. Vändningen från elände och kla-
gan till eufori och tacksägelse föregås i strof fem av en trosbekännelse – en baccha-
nalisk trosbekännelse: ”Jag är en hedning, hjerta, munn och krafter / Dyrka Vinets 
Gud.”41 Denna bekännelse är en parodisk variant av bekännelseformler i Markusevang-
eliet och Romarbrevet och i tidens kristna dopformulär. I Romarbrevet 10:9 läser vi: 
”Ty om du bekänner med dinom mun Jesum, att han är Herren, och tror i ditt hjerta 
att Gud hafver uppväckt honom ifrå de döda, så varder du salig.” Och i Markus 12:30: 
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”Och du skall älska din Herra Gud, af allt ditt hjerta, och af allo dine själ, och af all din 
håg, och af allo dine magt.” Klagopsalmernas diktjag vet att det bara finns en enda väg 
ur eländet – bekännelsens väg till Gud.42 På samma vis är det alltså med Fredman. Via 
bekännelsen uppnår han den frälsning som består i ”en full Pocal”. Det är också just 
kultdrycken som frälser Fredman – i det här fallet inte vin, utan brännvin. Som Holm-
berg konstaterat, kan Fredmans deklaration i strof fem – ”I bleka döden / Läskar jag 
min gom, / Och i min sista stund / Glaset för til mund” – föra tankarna till det natt-
vardsfirande inför döden, som inom protestantismen har fått ersätta den sista smör-
jelsens sakrament.43 Efter trosbekännelsen gör sig så Bacchusaposteln i strof sju redo 
för helig tjänst: ”jag vil mig omgjorda, / Ragla til bord och stop. / Nu ska de styfva le-
der blifva smorda, / Smorda all ihop.” Att omgjorda sina länder är i Bibeln ett van-
ligt uttryck för att göra sig redo till Herrens tjänst.44 Till tjänsten för Gud – som pro-
fet, präst eller konung – hörde också att man blev smord, dock med olja och inte med 
brännvin.45 I epistelns sista strof sträcker sig Fredman därtill utöver det individuella 
och prisar ”hvart sänglag”, ”hvar trogen” – inte bara sina egna föräldrar. Här återfinner 
vi det kollektivt kultiska draget från psaltarpsalmerna; Fredman blir en representant 
för den bacchanaliska kultmenigheten. Eländet isolerade såväl psalmjagen som Fred-
man från kultgemenskapen, men den gåtfulla vändningen återupprättade förbindel-
sen mellan dem. Tacksägelsen i klagopsalmerna blir, säger Ringgren, inte någon privat-
sak, utan den angår hela menigheten. Genom att bruka dessa psalmer identifierade sig 
också gudstjänstdeltagaren med hela gudstjänstgemenskapen.46 På liknande vis inträ-
der Fredman ånyo i den bacchanaliska kultmenigheten, när bakrus ersatts av nytt rus.

Detta att episteln visar så tydliga strukturlikheter med Psaltarens klagopsalmer blir 
starkt betydelsebärande, liksom också att stämningsomslaget i båda fallen motiveras 
kultiskt. Precis som psaltarpsalmerna är episteln uppbyggd av ett volymmässigt domi-
nerande, negativt, klagande parti, och ett kortare, ljust och glatt parti, som kastar sitt 
återsken över hela det mörka partiet. Klagopsalmerna användes, som alla Psaltarpsal-
mer, i det förexilska, judiska gudstjänstfirandet, och tillhandahöll material för inlevelse 
för gudstjänstdeltagarna.47 Genom att delta i den gemensamma kulten kunde prövade 
gudstjänstdeltagare uppleva en förvissning om att de skulle – liksom Psaltarpsalmer-
nas gestalter – bli hjälpta av Herren i sin nöd. På liknande vis blir Fredman – bacchus-
kultens apostel – i Epistel 23 ett slags förebild för sina ”Bröder, Systrar och Vänner” 
(epistlarna 6 och 9), vilka genom att betrakta hans exempel kunde ge utlopp för kla-
gan, ångest och ruelse över rusets mörka baksida och bibringas hopp om att som Fred-
man bli frälsta till nya glada rus.48
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Den lidande rättfärdige
Särskilt erinrar Epistel 23 om de klagopsalmer som rubriceras ”Den lidande rättfär-
dige”, vilket ju får betecknas som dråpligt, då den försupne och svårt bakrusige urma-
karen inte precis kan sägas lida på grund av sin rättfärdighet. Flera av dessa psalmer 
har i kristen tradition tolkats som profetior om Jesu korsfästelse, så till exempel psal-
merna 22, 38 och 69.49 Ps. 22 rubriceras i Karl XII:s Bibel ”Christi lidande, härlighet” 
och inleds: ”Min Gud, min Gud, hvi hafver du öfvergifvit mig?” Det är alltså denna 
psalm som Jesus, enligt Matteus och Markus evangelier, citerar när han hänger på kor-
set.50 Känslor av att vara övergiven av Gud är, som Ringgren anmärker, det svåraste pro-
blemet i Psaltarens klagopsalmer.51 Och Fredman är ju just övergiven av sin Gud där i 
rännstenen i bakrusets ångest. Han behöver kultdrycken – en sup. I det inledande par-
tiet i Psalm 22 nämner psalmisten också, som Fredman i Epistel 23, sin födelse ur mo-
derlivet, även om det i detta fall är för att påminna Gud om psalmjagets beroende av 
honom, ända från livets början: ”Ty du hafver dragit mig utu mitt moderlif; och vast 
min tröst, då jag än vid mine moders bröst låg. På dig är jag kastad utaf moderlifvet; du 
äst min Gud, allt ifrå mine moders lif. Var icke långt ifrå mig; ty ångest är hardt när; ty 
här är ingen hjelpare.”52 Psalmisten vädjar alltså här till Gud om hjälp, med hänvisning 
till sin födelse ur moderlivet. Fredman har ingen Gud att vända sig till, utan adresserar 
istället sin moder direkt.

I Psaltarpsalm 22 finns också ett betraktande av och en klagan över kroppen och klä-
derna, som kan erinra om Fredmans: ”Jag är utgjuten såsom vatten; all min ben hafva 
skiljts åt; mitt hjerta i mitt lif är såsom ett smält vax. Mina krafter äro borttorkade, så-
som ett stycke af en potto; och min tunga lådar vid min gom, och du lägger mig uti 
dödsens stoft”, klagar psalmisten, och säger också: ”Ty hundar hafva kringhvärft mig, 
och de ondas rote hafver ställt sig omkring mig; mina händer och fötter hafva de ge-
nomborrat. Jag måtte tälja all min ben; men de skåda och se sin lust på mig. De byta 
min kläder emellan sig, och kasta lott om min klädnad.”53 Motsvarigheter till detta fin-
ner vi alltså i epistelns tredje och fjärde strofer:

Här ligger jag i rännsten och betraktar
Mina gamla skor.
Tvi tocka hasor!
Rocken i trasor!
Skjortan svart som sot!
Si på Halsduken,
Lamskins-Peruken,
Och min sneda fot!
Det kliar på min kropp;
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[…]
Känn mina händer magra och kalla
Darra vid larm och dån;
Se dem af vanmagt vid min sida falla,
Liksom visna strån.
Ögon och Kinder,
Alt sammanbinder
Dubbel skröplighet.
Himmel! min tunga
Orkar ej sjunga

Några direkta allusioner finner vi inte, men motiviskt lägger sig episteln mycket nära 
psalmen. Det är alltså sannolikt att Bellman haft Psaltarpsalm 22 aktuell för sig när han 
skrivit Fredmans Epistel 23.54

Också i Psaltarpsalm 38 finns denna beskrivning av och klagan över kroppsliga be-
svär, vilka kan ha inspirerat Fredmansepisteln: ”Jag går krokot och mycket luto; hela 
dagen går jag sorgse. Ty mina länder borttorkas med allo, och intet helbregda är på mi-
nom kropp. Jag är allt för mycket förkrossad och sönderslagen; jag ryter för mins hjer-
tas oros skull. […] Mitt hjerta bäfvar; min kraft hafver mig förlåtit, och mins ögons 
ljus är icke när mig.”55 Psalmisten ligger här slagen och förkrossad, på liknande vis som 
Fredman i rännstenen. Båda är kroppsligen slut och de har inga krafter mer. För båda 
sviker också ögonen. För båda är problemen av såväl kroppslig som själslig art. Psalmis-
ten är ”sorgse” och ”förkrossad” och hans hjärta är oroligt. Fredman deklarerar i strof 
sex att inte bara hans kropp, utan också hans själ håller på att törsta ihjäl.56

Samma typ av klagan över kroppsligt och själsligt lidande återfinns i psalm 69, vil-
ken i Karl XII:s Bibel rubriceras ”Messie klagan”: ”Jag hafver ropat mig tröttan, min 
hals är hes, synen förgås mig; att jag så länge måste bida efter min Gud.”57 Som rös-
ten sviker psalmisten här, sviker den också Fredman där i rännstenen – han ”orkar ej 
sjunga” – och liksom Fredmans ögon är skröpliga är psalmistens det också. Fredman 
ropar också på hjälp i slutet av strof tre, med en formulering som kan föra tankarna 
till dessa tre klagopsalmer. ”Kom och hjälp mig opp”, ropar han, som en drunknande i 
djupa vatten. I psalm 69 används ett formspråk som hämtar bilder just från en drunk-
nandes erfarenheter:

Gud, hjelp mig, ty vatten går allt intill mina själ. Jag sjunker ned i djup dy, der ingen bot-
ten uti är; jag är kommen i djup vatten, och floden vill fördränka mig. [– – –] Upptag mig 
utu träcken, att jag icke nedersjunker; att jag må frälst varda ifrå mina hatare, och utu de 
djupa vatten; Att vattufloden icke fördränker mig, och djupet icke uppsluker mig, och 
gapet på gropene icke igentäppes öfver mig.58
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På liknande vis ligger Fredman där i rännstenens smuts, nedsolkad och oförmögen att 
själv ta sig upp. Skillnaden är att dyn, träcken och de djupa vattnen i psalmen är ett 
bildligt sätt att framställa en svår belägenhet, medan Fredmans elände är högst kon-
kret. För en bibelkunnig 1700-talsmänniska bör det ha stått tydligt att Epistel 23 är 
en ekokammare för dessa psaltarpsalmer, liksom för psaltarparafraserna i den svenska 
psalmboken. Fredmans lidandesberättelse vävs på dessa fromhetens gestalter. En dub-
belexponering uppstår, där den försupne urmakaren förädlas och erhåller tragisk lyft-
ning.59

Publikaners och syndares evangelium
Förutom att Epistel 23 alltså är strukturerad med Psaltarens klagopsalmer som mo-
deller, ekar hela dikten av bibelspråk, bibliska motiv, kristen tro och kristet kultbruk. 
Som tidigare forskare har konstaterat är Bellmans bibel- och kristendomsparodi och 
-travesti dock inte föraktande eller kritisk. Kjellén menar till exempel att det hos Bell-
man finns ”ansatser att söka överbrygga svalget mellan religion och hedonism”.60 Och 
Lönnroth visar, genom att parallellställa och jämföra episteldiktningen med den sam-
tida andliga diktningen i Zions Högtid, att grundideologin i själva verket är och för-
blir kristen. Trots detta, menar Lönnroth, kunde väl den relativt välbeställda klass till 
vilken Bellman primärt vände sig, stundtals digna under det samhälleliga och kristna 
oket och då få tillfälligt utlopp för sina känslor av betryck i Bellmans bacchanaliska 
värld.61 Thorén å sin sida säger att Bellman i sin bibelparodiska diktning roat sig med 
att ”skaka omkring de heliga begreppen” samt ta ner de heliga gestalterna till en jor-
disk nivå. Thorén hävdar också att Bacchus-Venusreligionen blir en parodisk variant 
på kristendom, men där det egentligen inte är över kristendomen som det kritiska lju-
set faller, utan snarare över tidens hedonistisk-materialistiska njutningsfilosofi.62 På i 
stort sett samma linje går Alvhild Dvergsdal. Hon visar hur en sakral diskurs i Fred-
mans Epistlar går i dialog med dryckesvisediskursen och hur resultatet av denna dialog 
blir en omtolkande ”betydelsespridning” där läsaren bringas till delaktighet i och sam-
tidigt avståndstagande från epistlarnas hedonistiska livsstil.63 Hon menar att det finns 
tre ”upplagor” av Bellmans karaktärer: det glada bacchanaliska sällskapet, de moraliskt 
förkastliga, dödsdömda människorna samt – med en allegorisk-typologisk läsart, som 
möjligen drivs väl långt – en kristen brödragemenskap som kan se fram emot evighe-
ten.64

Dvergsdals läsning är bitvis övertygande. Hon frilägger den biblisk-kristna intertex-
tualitet som är genomgående i epistlarna och blottar därmed en existentiell dimension 
i dessa, vilken påpekats av andra forskare men kanske inte riktigt lika tydligt demon-
strerats. Hennes tolkning av episteln övertygar dock ej i samma grad. Jag menar fram-
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för allt att effekten av den sakrala intertextualiteten aldrig blir att Bellmans karaktärer 
fördöms såsom ”moraliskt förkastliga”.65 Det är visserligen en mycket problematisk och 
högst tillfällig frälsning Fredman i Epistel 23 får uppleva, via ett par återställare. Snart 
kommer han att ligga där i rännstenen igen minst lika eländig som förut. Detta ger 
episteln en tragisk anstrykning mitt i komiken.66 Det är inte heller svårt att hålla med 
Thorén och Dvergsdal om att den hedonistiska och materialistiska livssynen och livs-
stilen på detta vis problematiseras. Men är blicken på den stackars Fredman verkligen 
– på något plan – en moraliskt fördömande blick? Är det inte tvärt om så att det speci-
ella med perspektivet på människorna i Bellmans Fredmandiktning är just att han ald-
rig dömer karaktärerna? Att effekten i stället blir att läsaren/lyssnaren accepterar och 
solidariserar sig med karaktärerna beror till stor del på Bellmans speciella framställ-
ningsteknik, noga studerad av forskningen. Berättarrösten står inte utanför och skild-
rar det bacchanaliska sällskapet på avstånd, utan han finns med i det, närvarande, här 
och nu, pekar, beskriver, tilltalar karaktärerna. Han filosoferar inte över sina karaktärer 
– även om karaktärerna inte sällan själva filosoferar, bland annat över livets korthet – 
utan skildrar rakt upp och ner deras apparitioner och förehavanden. Bellman framstäl-
ler människor som är långt ifrån moraliskt oklanderliga men blicken som ser dem är 
ömhetens, respektens och förståelsens. Bellmans gestalter är, som Fröding säger, ”för-
komna, bedrövliga varelser, men älskvärda i all sin löjlighet, och fullkomligt odömda 
i sedligt avseende”.67 Bellman må, som Dvergsdal säger, vara mer moralisk än sina ka-
raktärer, och han må visa på det problematiska med deras livsstil, men han är inte mo-
ralist, och han dömer inte sina karaktärer.68

Fröding säger också i sin lovsång till den försonande humorn, att den humor som 
bland annat karakteriserar Fredmans Epistlar är ”publikaners och syndares evange-
lium”.69 Den bibelkunnige förstår att Fröding här anspelar på evangeliernas Jesus som 
beskylls för att vara en vän med publikaner (tullindrivare), skökor och andra syndare: 
”Si, hvilken fråssare och vindrinkare är den mannen. Publicaners och syndares vän.”70 
Frödingcitatet vill också föra tankarna till den liknelse som Jesus berättar i Lukase-
vangeliet om farisén och publikanen, vilka kommer till templet för att be. Farisén går 
fram till altaret och räknar upp alla sina rättfärdiga handlingar och tackar Gud för att 
han själv är så rättfärdig och helig, medan publikanen stannar nere vid dörren, slår sig 
för bröstet och ber: ”Gud, misskunda dig öfver mig syndare!” Jesus avslutar liknelsen 
med att deklarera att den som gick hem rättfärdig var publikanen.71 Här betonar alltså 
Jesus en rättfärdighet från Gud, av nåd, istället för en rättfärdighet som beror av egna 
ansträngningar och egen förträfflighet. Denna tillräknade rättfärdighet gäller alltså 
också dem som, på Jesu tid, var bland de allra mest föraktade. Enligt Fröding är det 
alltså denna de lägst ståendes rättfärdighet, denna välbehaglighet inför Gud trots allt, 
som präglar Bellmans värld. Bellman är för Fröding ”en humorist med Guds nåde, som 
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har rätt att upplösa allt disharmoniskt, vrångt och eländigt – tillvarostriden, skröplig-
heterna, synder och alltsammans – i ett stort, alltomfattande, alltförlåtande, halvt svår-
modigt men medkänsligt löje”.72 Och här tror jag att en av förklaringarna finns till att 
hela Bellmans värld av små och trasiga existenser är så älskansvärd: nådens alltförso-
nande ljus faller över dem alla. De små människorna får, på ett lutherskt vis, en värdig-
het, för att inte säga helighet, över sig mitt i sin vardagsverklighet och mitt i sin ynke-
dom och sitt elände.73

Luthersk omkastning
Benådningens ögonblick uttrycks hos Luther som en plötslig, omotiverad och oför-
medlad omkastning. Så till exempel i hans psalm, som i Svenska kyrkans nuvarande 
psalmbok har nummer 32. I Bellmans psalmbok, barockpsalmboken, har den nummer 
219.74 I psalmens andra strof är full förtvivlan och helvetet står öppet.

2. Jag under djefwulen fången låg,
Kunde mig ej sjelfwer hjelpa:
Min synd mig qwalde natt och dag,
Och wille mig nederstjelpa:
Min synd mig til förtwiflan dref,
Ty synd och döden för mig blef,
Helwitet stod oss öpet.

Så sker den plötsliga och omotiverade omkastningen och nådens och frälsningens mi-
rakel:

3. GUD af sine barmhertighet
Sin ögon til mig wände,
Han kunde ej lida min uselhet:
Hjelp wille han mig sända:
Ändock jag war af synder full,
War han för mig en Fader hull,
Och lät sig om mig wårda.

I den sjätte strofen läser vi så: ”Uti hans död min synd förswann: / Så är jag salig wor-
den.” Och slutstrofen lyder:

8. Thess ware pris i ewighet,
Och låf förutan ände,
Fadrens stora barmhertighet,
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Som oss then nåden sände,
Och nederslog i Christi död
Helwitet, synd och dödsens nöd.
Ho kan oss nu fördärfwa?

Enligt Oswald Bayer, som analyserat Luthers teologi bland annat med hjälp av modern 
talaktsteori, låter Luther det avgrundsdjupa brottet stå oförklarat. På hinsidan av brot-
tet börjar evangeliet, som det slutliga budskapet från Gud. Evangeliet är hos Luther 
bokstavligen en paradox. Det motsäger det som syndaren kan förvänta sig. Det står 
emot fördömelsen. Det som sker är överrumplande och helt obegripligt. Den dödliga 
konfrontation som Luther åskådliggör i psalmens andra strof ändras plötsligt i glädje 
och i ett saligt byte.75 Syndaren förblir inte i motsatsställning till Gud; Gudsgemenska-
pens under kommer i stället. På motsvarande sätt sker, som vi konstaterat, en plötslig 
förvandling i Epistel 23, så att den motsatsställning mellan Fredman och hans föräld-
rar som råder i epistelns första del, ersätts av gemenskap och glädje i de två sista stro-
ferna. Vägen till omvandlingen går, som vi sett, via Fredmans böneartade rop om hjälp: 
”Kom och hjälp mig opp” (strof tre); ”min själ törstar snart ihjäl” (strof sex). Denna 
typ av bön är också den som Luther förordar. Att rabbla ”Ave Maria” eller ”Fader vår” 
– att ”pladdra och sorla i kyrkan” – är inte bön för Luther.76 Verklig bön uppstår bara 
när hjärtat spontant ropar i sin djupaste nöd, när människan själv inte förmår göra nå-
gonting åt sin situation.77 Visshet om att vara benådad och rättfärdiggjord får män-
niskan, enligt Luther, genom gudstjänstens, kultens, löftesord – performativa utsagor 
som innebär att man redan äger det som uttalats, i och genom själva uttalandet.78 Här 
kan vi se en parallell med Fredmans uttalande av den bacchanaliska trosbekännelsen i 
strof fem, innan krogdörren så öppnas och kultdrycken kan anammas.

Den omkastning och den frälsning som äger rum i Fredmans Epistel 23 överens-
stämmer således strukturellt med den kultiskt motiverade stämningsomvandlingen i 
Psaltarens klagopsalmer och tematiskt med Luthers lära om det saliga bytet och den 
oförskyllda nåden. Det försonande ljuset lyser inte bara över Fredman i rännstenen, 
utan karakteriserar Bellmans hela värld. Alla de här rumlarna och syndarna framställs 
för oss, på Bellmans omisskännliga vis – åskådligt, närvarande, levande, här och nu – 
som godkända, mottagna och välbehagliga: spelmannen, fader Berg i Epistel 9, som 
super tills han spyr, Ulla Winblad som först spiller ut supen på kjolen och sedan lig-
ger ”kullstjälpt” och snarkar med Mollberg i den pastorala Epistel 80, grälmakar Löf-
bergs döda maka, som nu vilar från både slagsmål och bal i Epistel 81, och så vidare. För 
Bellman är alla, utan undantag, inbjudna in i den här nådesgemenskapen. Så skriver 
han till exempel i sin andliga diktsamling, Zions högtid: ”Träd då fram ty du är buden, 
Änskönt ej en Gallilee.”79 Det spelar ingen roll vem man är. Alla är lika välkomna och 
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lika mycket värda att skildras och tas på allvar. Om omkastningen i Fredmans Epistel 
23 alltså kan beskrivas som den oförskyllda nådens ögonblick – nåd i form av en sup – 
kan miraklet hos Bellman måhända därmed definieras som nådens mirakel.

N O T E R

1 Johan Henric Kellgrens företal till Fredmans Epistlar, i Carl Michael Bellmans skrifter, 
Standardupplaga (StU) 1, Stockholm 1921, s. 2 f.

2 Lars Lönnroth, Ljuva karneval! Om Carl Michael Bellmans diktning, Stockholm 2005, s. 
9, 15, 370; Lönnroth, ”Zions röst i Bacchi gårdar. Bellmans andliga diktning och dess för-
hållande till Fredmans Epistlar”, i Bellmansstudier, 21, Stockholm 2001, s. 33–53, citat s. 52.

3 Gustav Fröding, ”Om humor”, i Skrifter. Jubileumsupplaga 5. Prosa, Stockholm 1944, s. 31 f.
4 StU 1, s. 60–64.
5 Se t.ex. Alf Kjellén, Bellman som bohem och parodiker. Studier i hans diktning, Stockholm 

1971, s. 164 f.
6 Sven Thorén, ”Fredmans religion – ett parodiskt alternativ till kristendomen”, i Ur Bell-

mans värld och Fredmans, Stockholm 1991, s. 103–129, citat s. 105. Förmodligen menar 
Thorén med termen ”gammalluthersk” bara att kristendomstypen var av lutherskt tradi-
tionell art och att den samstämde med tidens svenska, lutherska kyrka. För termen ”gam-
malluthersk”, se också Sveriges kyrkohistoria IV. Enhetskyrkans tid, red. Ingun Montgo-
mery, Stockholm 2002, s. 10, 75, 100 f.

7 Thorén 1991, s. 109.
8 Lars Lönnroth, ”Zions och Bacchi tempel. Förhållandet mellan Bellmans religiösa och 

bacchanaliska diktning”, i Tio forskare om Bellman, Stockholm 1977, s. 83, 94; Lönnroth 
2005, s. 35 f.

9 Bengt Hägglund, Teologins historia. En dogmhistorisk översikt, Stockholm 1981, s. 227–232; 
Sveriges kyrkohistoria IV, s. 61, 267; Hilding Pleijel, Svenska kyrkans historia, Del V: Karo-
linsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680–1772, Stockholm 1935, s. 137 f., 391; Gus-
taf Aulén, Den kristna Gudsbilden genom tiderna och i nutiden, Stockholm 1927, s. 214, 
246, 248, 251, 267 f.

10 Aulén 1927, s. 268.
11 Ibid., s. 214.
12 Ibid., s. 277, 292, 294; Bengt Lewan, Med dygden som vapen. Kring begreppet dygd i svensk 

1700-talsdebatt, Stockholm 1985, s. 11–12; Janne Lindqvist, Dygdens förvandlingar. Begrep-
pet dygd i tillfällestryck till handelsmän före 1780, Uppsala 2002, s. 15, 18; Aulén, Dogmhisto-
ria. Den kristna lärobildningens utvecklingsgång från den efterapostoliska tiden till våra da-
gar, 3 uppl., Stockholm 1933, s. 306; Sverker Sörlin, Världens ordning. Europas idéhistoria 
1492–1918, del 1, Stockholm 2004, s. 338; Ernst Cassirer, Die Philosophie der Aufklärung 
[1932], engelsk översättning: The Philosophy of the Enlightenment, övers. av Fritz C.A. Ko-
elln & James P. Pettegrove, Princeton, N.J., 1968, s. 167, 239, 242 ff.; Sveriges kyrkohistoria 



20 · Helene Blomqvist

Samlaren, årg. 139, 2018, s. 5–23

V. Individualismens och upplysningens tid, red. Harry Lenhammar, Stockholm 2000, s. 219 
f.; Alexander Radler, Kristendomens idéhistoria från medeltiden till vår tid, Lund [1988] 
1995, s. 257, 269; Hägglund 1981, s. 317; Kristiina Savin, Fortunas klädnader. Lycka, olycka 
och risk i det tidigmoderna Sverige, Lund 2011, s. 93, 234; Jakob Christensson, Lyckoriket. 
Studier i svensk upplysning, Stockholm 1996, s. 44; Helene Blomqvist, Nordenflychts nej. 
Ett upplysningsreligiöst spänningsfält och dess litterära manifestationer, Hedemora 2016, s. 
55 ff.

13 Som Aulén visar tappar den lutherska ortodoxin bort denna paradoxalitet i Luthers kris-
tendomssyn, bland annat på grund av dess strävan till systembyggande och dess biblicism 
– den bokstavstrogna bibeltolkningen. Men Luther byggde inget teologiskt system och 
Luther var ingen bokstavstroende, utan vägledande vid bibelläsning skulle vara ”det som 
driver Kristus”. Se Aulén 1927, s. 246 ff., 280. Om det irrationella inslaget i Luthers hela re-
ligiösa tänkande, se även Aulén 1933, s. 170.

14 Martin Luther, Om en kristen människas frihet, översatt från latinet 1929 av Josef Sven-
nung, språklig bearbetning 1993 av Gun och Carl Henrik Martling, Stockholm 2011, s. 14.

15 Ibid., s. 18.
16 Aulén 1927 s. 186 f.
17 Ibid., s. 201 f.
18 Luther 2011, s. 20. Se för detta även Oswald Bayer, Martin Luther’s Theology. A Contem-

porary Interpretation, övers. Thomas H. Trapp, Grand Rapids, Mich., 2008, s. 61 f.
19 Luther 2011, s. 21 f., 24 f.
20 Se Bayer 2008, s. 100.
21 Se t.ex. Luthers stora katekes, i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, Stockholm 1969, förkla-

ringen till första trosartikeln, s. 443.
22 Se Thorén 1991, s. 118, 127. Jämför Kjellén, som hos Bellman påvisar en reaktion mot orto-

doxins världsförakt, Kjellén 1971, s. 180 f.
23 Se Gustaf Wingren, Luthers lära om kallelsen, Skellefteå 1993. Här särsk. s. 52, 65.
24 Bayer 2008, s. 169 f.
25 Wingren 1993, s. 52.
26 Ibid., s. 41 f., 79, 117, 120.
27 Luther 2011, s. 14.
28 Några av de viktigaste är Lars-Göran Eriksson, ”Fredman i rännstenen”, i Kring Bellman, 

red. Lars-Göran Eriksson, Stockholm 1964, s. 94–107; Åke Janzon, ”Bellmans elegier”, i 
Kring Bellman, s. 81–93; Lönnroth 1977, s. 83–95; Lönnroth 2001; Lönnroth, ”Job i ränn-
stenen”, i Lönnroth 2005, s. 195–203; Thorén 1991, s. 103–129; Alvhild Dvergsdal, ”Den 
oppbyggelige Bellman? En studie over Bellmans epistler”, Edda 2000:2, s. 110–129; Stina 
Hansson, ” ’Här ligger jag i rännsten och betraktar …’ Om Fredmans epistel n:o 23”, i Bell-
mansstudier, 22, Stockholm 2005, s. 107–117; Randi Larsen, ”Slangen i Bacchi paradis. 
Analyse af Epistel nr. 23 og 43”, i Tøm nu dit glas se Døden på dig venter. Nye vinkler på Bell-
man (Skrifter udgivet af Selskabet Bellman i Danmark 7), red. Per Olsen, Randi Larsen & 
Hans Lundsteen, Hellerup 2015, s. 115–141.

29 T.ex. Olle Holmberg, ” ’Ach du min Moder…’. En kommentar till Fredmans epistel n:o 23”, 



Den välbehaglige syndaren · 21

Samlaren, årg. 139, 2018, s. 5–23

i Festskrift til Paul V. Rubow, red. Henning Fenger, Köpenhamn 1956, s. 101–103, 106; Er-
iksson 1964, s. 94–99, 103–105; Janzon 1964, s. 89–92; Örjan Lindberger, ”Jämförelse av 
flera behandlingar av ett motiv. Carl Michael Bellman: Fredmans epistel N:o 23”, i Örjan 
Lindberger & Reidar Ekner, Att läsa poesi. Metoder för diktanalys, Stockholm 1965, s. 133–
135; Kjellén 1971, s. 122, 172–174; Larsen 2015, s. 127–129.

30 T.ex. Holmberg 1956, s. 109; Janzon 1964, s. 91 f.; Eriksson 1964, s. 103; Larsen 2015, s. 127–
129.

31 Se framför allt Eriksson 1964, s. 103–106, men även t.ex. Bo Nordstrand, Bellman och Bac-
chus. Genrestudier i Bellmans tidiga dryckesvisor och ordenskapitel samt i Fredmans epistlar, 
Lund 1973, s. 149; Thorén 1991, s. 119 f.; Lönnroth 2001, s. 50; Hansson 2005, s. 111–113; 
Larsen 2015, s. 127 f.

32 Såväl Holmberg som Eriksson anmärker i förbigående att Epistel 23 i sin antitetiska upp-
byggnad kan erinra såväl om Psaltarpsalmer som om psalmer i den svenska psalmboken. 
Se Holmberg 1956, s. 103; Eriksson 1964, s. 102. Janzon anmärker att episteln innehåller re-
miniscenser från Bibelns klagovisor – alltså inte specifikt klagopsalmerna – och att dessa 
möjligen också kan ha haft betydelse för diktens struktur. Janzon 1964, s. 89, 92. Ingen av 
dessa analyserar dock strukturlikheterna.

33 Bertil Albrektson & Helmer Ringgren, En bok om Gamla Testamentet, Malmö 1984, s. 191 
f.; Helmer Ringgren, Psaltarens fromhet, Stockholm 1974, s. 119.

34 Ringgren 1974, s. 127.
35 Ibid., s. 128.
36 Albrektson & Ringgren 1984, s. 191 f.
37 Bl.a. Nordstrand 1973, s. 154, 158; Thorén 1991, s. 122; Hansson 2005, s. 112.
38 Se Job, kap 3, Jeremia 15:10–18; 20:14–18.
39 Liknande ”förvandlingsmirak[ler]” eller ”lynnesövergångar” urskiljer Carl Fehrman också 

i flera andra epistlar och Fredmanssånger, alltid betingade av alkoholintag. Se Carl Fehr-
man, Vinglas och timglas i Bellmans värld, Lund 1995, s. 42.

40 För det kultiska draget i psaltarpsalmerna, se Ringgren 1974, s. 23–46, 47. Om anknyt-
ningen till kyrkans gudstjänstspråk i Fredmans epistlar, se Eriksson 1964, s. 95.

41 Se också Eriksson 1964, s. 105 f., Nordstrand 1973, s. 11, Lönnroth 2001, s. 49 f., Thorén 
1991, s. 119.

42 Ringgren 1974, s. 112 f.
43 Holmberg 1956, s. 107 f.
44 Se t.ex. Lukas 12:35; Johannes 21:18. Se även Eriksson 1964, s. 103 f.
45 Se t.ex. 3 Moseboken 8:12; 4 Moseboken 3:3; 1 Samuelsboken 2:10; 1 Samuelsboken 10:1.
46 Ringgren 1974, s. 47–51.
47 Ibid., s. 9 f., 21 f., 23.
48 Se även Lönnroth 1977, s. 89, 93 f.
49 Se även Ringgren 1974, s. 162. Man har debatterat huruvida Fredman i något hänseende 

tecknas som en Kristusgestalt eller ej. T.ex. Kjellén 1971, s. 165 f. Thorén slår dock fast att 
”Fredman är inte martyr och inte Frälsare”. Thorén 1991, s. 116. Däremot är ju Fredman 
Bacchuskultens apostel och profet och en hel del explicita paralleller till den lidande och 



22 · Helene Blomqvist

Samlaren, årg. 139, 2018, s. 5–23

förföljde Paulus finns faktiskt i epistlarna. Jfr. t.ex. 2 Kor. 1:4–10. Detta är dock vid sidan 
av ämnet för denna studie.

50 Matteus 27:46; Markus 15:34.
51 Ringgren 1974, s. 106.
52 Psalm 22:10–12.
53 Psalm 22:15–19.
54 Också Janzon pekar på paralleller mellan epistelns fjärde strof och verserna 15–16 i psaltar-

psalm 22. Janzon 1964, s. 91.
55 Psalm 38:7–9, 11.
56 Som Ringgren visar är det genomgående i Psaltarens klagopsalmer att lidandet är samti-

digt kroppsligt och själsligt. Se Ringgren 1974, s. 108.
57 Psalm 69:4.
58 Psalm 69:2–3, 15–16.
59 Lönnroth analyserar denna typ av teknik och dess effekter i en annan av epistlarna, nr. 7, i 

Lönnroth 2006, s. 184–186. Se för detta även Eriksson 1964, s. 99, 102.
60 Kjellén 1971, s. 181.
61 Lönnroth 1977, s. 83–95. Se även Eriksson 1964, s. 99.
62 Thorén 1991, s. 114 f., 120, 127.
63 Dvergsdal 2000, s. 110–129, omtryckt och något utvidgad i Olsen, Larsen & Lundsteen 

2015, s. 18–54. Samma ämne behandlar Dvergsdal i ” ’Gutår för det härliga ordet.’ Om re-
lasjoner mellom epistler og evangeliedikt av Bellman”, i Bellmansstudier, 21, Stockholm 
2001, s. 19–32.

64 Dvergsdal 2000, s. 127.
65 Ibid.
66 Se även Eriksson 1964, s. 99.
67 Fröding 1944, s. 31.
68 Detsamma konstaterar Sigmund Skard i ”Fredmans epistlar”, i Kring Bellman, Stockholm 

1964, s. 13–31, särsk. s. 28, och Eriksson i ”Bellmans immoralism”, i Bonniers litterära ma-
gasin, 1956:2, s. 129–132, särsk. s. 132.

69 Fröding 1944, s. 32.
70 Matteus 11:19.
71 Lukas 18:10–14.
72 Fröding 1944, s. 31. Fröding är inte ensam om att konstatera att en stark ton av medömkan 

går genom Bellmans diktning. Skard talar t.ex. om en ”förunderligt skälvande och besk 
medkänsla”. Skard 1964, s. 28 (citat), 29.

73 Också Anita Ankarcrona påtalar den värdighet som alltid karakteriserar Bellmans gestalter 
mitt i deras skröplighet. Se Ankarcrona, ” ’Bara vällust finnes här…’ Fredmans Epistlar som 
pastoral utopi”, i Ur Bellmans värld och Fredmans, Stockholm 1991, s. 131–161, citat s. 142.

74 Den svenska Psalmboken [1695], Öfversedd och Nödtorfteligen förbättrad hos Johan Pehr 
Lindh 1797, s. 179 f., http://runeberg.org/psalmbok/1797/ (24.10.2018).

75 Bayer 2008, s. 228. Se också t.ex. Luthers stora katekes, förklaringen till andra trosartikeln, 
s. 445 ff.



Den välbehaglige syndaren · 23

Samlaren, årg. 139, 2018, s. 5–23

76 Se Luthers stora katekes, förklaringen till ”Fader vår”, s. 453.
77 Ibid., s. 456. Se även Bayer 2008, s. 129; Wingren 1993, s. 118.
78 Bayer 2008, s. 137.
79 Carl Michael Bellman, Zions Högtid [1787], första häftet, StU XV, Religiös diktning 1993, 

s. 65, https://litteraturbanken.se/forfattare/BellmanCM/titlar/BellmanStandarduppla-
gan15/sida/I.65/faksimil (24.10.2018).

A B S T R AC T

Helene Blomqvist, Deptartment of Languages, Literature and Interculture, Karlstad Univer-
sity

The Pleasurable Sinner. Epistle 23 and the Lutheran Aspects of Carl Michael Bellman’s Poetry 
(Den välbehaglige syndaren. Epistel 23 och det lutherska hos Bellman)

Through studying Epistle no 23 in Fredman’s Epistles, this article investigates the compassion-
ate gaze in Carl Michael Bellman’s poetry. The structure of “Fredman’s Epistle No. 23, which 
is a Soliloquy, when Fredman lay in front of the Creep-in Tavern, opposite the Bank Building, 
a summer night in the year 1769” is modelled on the complaint psalms in the biblical Book of 
Psalms. Like these psalms Epistle 23 consists of a large portion of complaints, descriptions of 
a situation of need, and cries for help, followed by a sudden and unmotivated transformation 
and finally expressions of thankfulness and joy. The same structure also characterizes the core 
of Martin Luther’s religious thinking, as shown in his On the Freedom of a Christian (1520). 
In a most paradoxical way the sinner is suddenly — without any doing of his own — declared 
righteous and pleasurable to God, thanks to the redemptive death of Christ. While still on 
this Earth man is simul iustus et peccator — at the same time a sinner and completely righteous. 
Likewise, Bellman portrays a man that is at the same time wretched, miserable and lost — and 
worthy, pleasurable and loveable. And this pleasurableness has nothing to do with morals. It is 
all grace. With this redeeming gaze — in Luther and in Bellman — also comes an appreciation 
of everyday earthly and bodily life. Neither in Luther nor in Bellman is that which is worthy 
and holy to be found in convents or churches, but instead in living rooms, streets, and even 
taverns and gutters, as in Epistle 23. And the light of grace shines not only on Fredman but on 
Bellman’s poetic world as a whole.
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