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UR STOCKHOLMS NATIONS 
HÄVDER.

Tal vid minnesfesten den 30 april 1899.

Den 7 juni 1749 firade Stockholms nation minnet av sin 
i oo-åriga tillvaro. ”Vi söndrade oss” — yttrade festtalaren 
— ”för några dagar mer än ett hundrade år ifrån det 
landskap, i vars krets vi nu gå och vars sträcka till söder 
stannar, der Södermannagränsen i själva Stockholm står 
stenad.” 1749 höll man således före, att Stockholms nation 
blivit stiftad i maj månad 1649, och traditionen om denna 
stiftelsetid är, såsom vi strax skola se, åtminstone ett halvt 
århundrade äldre än den nyss omtalade jubelfesten. Vi kunna 
således stödja oss på en tvåhundraårig hävd, då vi nu hög- 
tidlighålla minnet av det fjärdedels årtusende, som Stock
holms nation genomlevat, och vi ha så mycket mindre rätt 
att bryta med denna ärevördiga tradition, som den i huvud
sak torde vara fullt riktig. Emellertid kräver sanningen det 
erkännande, att man länge — både festtalaren 1749 och na
tionens historieskrivare 1877 — haft oriktiga föreställningar 
om nationens uppkomst. En nation som Stockholms har i 
själva verket aldrig formligen ”stiftats”, ty att stifta förut
sätter en förebild, till vilken man ansluter sig, och någon 
dylik förebild fanns näppeligen, varken inom landet eller 
utrikes, och Tiundalands nation, ur vilken Stockholms skulle
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ha utbrutits, är snarare yngre än denna, åtminstone icke 
äldre. Någon bestämd stiftelsedag finns icke, och tron, att 
denna infallit i maj 1649, beror på ett misstag.

1702, då den stora vådelden förhärjade Uppsala, brunno 
också Stockholms nations gamla handlingar, räkenskaps- 
boken, protokollen och matrikeln. Denna senare blev emel
lertid av herr Georg Nordberg ”in totum renoverad och 
avskriven”, och det var tydligen denna avskrift man stödde 
sig på, då man 1749 firade nationens hundraårsjubileum. 
Då Nordberg skulle återställa den förlorade nationsmatri- 
keln, vände han sig helt naturligt till den enda källa, som 
för detta fall fanns att tillgå, nämligen Album Studiosorum 
eller den ännu i universitetets arkiv förvarade liggare, i vil
ken varje student vid sin ankomst till universitetet inskrev 
sitt namn, och ur denna avskrev Nordberg alla de namn, vid 
vilka ”holmiensis” stod antecknat. Men ”holmiensis” hade 
då — och förut — säkerligen icke betydelsen av ”tillhörande 
Stockholms nation”, utan betecknade blott, att den nyin- 
skrivne var bördig från huvudstaden; man behöver blott 
jämföra de samtidiga hemortsbeteckningarna, ”norcopensis”, 
”lincopensis” o. s. v. Andra nationer, vilkas matriklar också 
brunnit 1702 och som likaledes renoverade dem med led
ning av Album Studiosorum, började dem ofta med året 
1595, det år, då Album Studiosorum självt begynner. Att 
Nordberg emellertid valde året 1649, berodde troligen därpå, 
att den gamla nationsmatrikeln börjat med detta år, ty att 
man 1702 erinrat sig detta, får väl anses sannolikt, även 
om man naturligen icke erinrade sig de namn, som stått 
i den äkta matrikeln.
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Att denna emellertid icke haft samma innehåll som den 
av Nordberg renoverade, är lätt att inse. Nordbergs ma
trikel börjar:

d. 23 maj, Andreas Laurentii.
Petrus Laurentii.

in junio, Petrus Laurentii Skarp.
Matthias Martini Lärka.

Det var på grund av denna anteckning, som man 1749 
trodde, att nationen ”stiftats” den 23 maj 1649. Men 
om nationen överhuvudtaget ”stiftats” någon bestämd dag, 
måste detta tydligen ha skett på så sätt, att en samling 
äldre studenter slutit sig tillsammans till en fast korpora
tion, och det kan icke ha skett därigenom, att två recen- 
tiorer, samma dag de inskrivits vid universitetet, beslutit sig 
för att tillsammans bilda och upprätta en nation; såsom 
Album Studiosorum visar, inskrevos nämligen de ifrågava
rande studenterna alldeles samtidigt vid universitetet. Hela 
det gamla nationsväsendet vilade på penalismens grund, 
och en nation, bestående blott av recentiorer, har aldrig fun
nits, allra minst en nation, bestående blott av två recentiorer.

Även en jämförelse mellan Nordbergs matrikel och 
konsistorieprotokollen visar klart, att matrikeln blott är ett 
utdrag ur Album Studiosorum. Såsom jag nyss nämnde, har 
Nordberg i sin matrikel visserligen upptagit alla de studen
ter, som varit bördiga från Stockholm, men icke dem, som 
tillhört Stockholms nation, utan att vara bördiga från 
huvudstaden. Enligt konsistoriets protokoll var nämligen 
Mag. Olaus Agræus 1656 kurator för Stockholms nation,
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men hans namn finns icke i vår matrikel, utan däremot i 
Fjärdhundra nations, som också renoverades 1702, och han 
finns där av det skälet, att han 1645 inskrivits i Album 
Studiosorum såsom ”Uplandus” — alldeles riktigt, emedan 
fadern var kyrkoherde i Uppland.

Vi kunna således, då vi nu vända oss till nationens äldsta 
historia, tills vidare lämna den gamla nationsmatrikeln 
åsido. Dess enda värde för bestämmande av nationens ålder 
och uppkomst ligger däri, att den börjar med året 1649. 
Men den innehåller icke någon tillförlitlig förteckning på 
de studenter, som då tillhörde nationen, och den ger en 
falsk föreställning om nationens uppkomst.

Jag nämnde nyss, att de gamla nationerna aldrig form
ligen stiftats, utan att de så småningom vuxit fram ur 
vissa för det nordsvenska universitetet egendomliga förhål
landen. Någon fullkomlig motsvarighet till dem finns ej 
vid andra universitet, icke i Danmark och ej heller i Tysk
land och England. Visserligen funnos dylika nations- 
föreningar inom medeltidens båda äldsta universitet, Bo
logna och Paris. Vid den sistnämnda högskolan voro stu
denterna indelade i fyra nationer, den galliska, den piccar- 
diska, den normandiska och den engelska, och till denna 
senare hörde de nordbor, som under medeltiden studerade i 
Paris. Men näppeligen har denna förebild inverkat på 
Uppsala universitet. Pariserstudierna upphörde redan i bör
jan av 1400-talet, och då vårt universitet åter upprättades 
genom Uppsala mötes beslut, hade knappt någon svensk 
på mera än ett århundrade studerat i Paris. De tyska uni
versiteten, vid vilka de svenska studenterna under 1500-talet
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uppehöllo sig, kände däremot icke någon nationsindel- 
ning och det kan således ej gärna antas, att någon ut
ländsk förebild inverkat på de svenska nationsföreningarnas 
uppkomst. !

De sparsamma notiser, vi äga om det tidigare 1600-talets 
svenska universitetsliv, häntyda snarare på att en mängd 
olika studentkorporationer fullkomligt fritt och självstän
digt då höllo på att arbeta sig fram. Resultatet av detta 
för oss ganska okända organisationsarbete blev nationsför
eningarnas uppkomst, men detta resultat var icke det enda 
möjliga, och vi skola därför något närmare betrakta de 
studentkorporationer, som under 1600-talets tidigare del 
voro under bildning utan att nå fram till den stadga, som 
nationsföreningarna slutligen vid århundradets mitt erhöllo.

Ett uppslag liknande den engelska collegeindelningen, 
ha vi i det s. k. kommunitetet, varom jag strax skall tala. 
Vid de engelska universiteten erhålla studenterna, som be
kant, bostad, underhåll och undervisning i colleges, som van
ligen tillkommit genom enskilda donationer, och ett engelskt 
universitet består i själva verket av en sammanslutning av en 
hel mängd självständiga småuniversitet eller kollegier. Ett 
något liknande system var icke alldeles främmande för 
Sverige. Under medeltiden hade Uppsala, Linköping och 
Skara sina kollegier vid Pariseruniversitetet, och om studen
terna där än icke hade undervisning av särskilda, vid kol
legiet anställda lärare, så hade de dock bostad, föda och 
eftersyn. Vid Rostocks universitet, där svenskarna företrä
desvis studerade under 1500-talet, var man likaledes be
tänkt på att för svenskar och danskar upprätta ett sär-
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skilt kollegium. Då sedermera Uppsala universitet åter 
trädde i verksamhet, grundades genast ett kommunitet — 
eller vad vi skulle säga: ett studenthem — där ett växlande 
antal studenter, äldst 40, sedermera 100, erhöllo bostad och 
föda. Detta kommunitet, för vilket tvenne professorer skif
tesvis skulle vara inspectores, hade i viss mån karaktären av 
ett engelskt college, och i varje fall bildade kommunitets- 
studenterna en avskild korporation gentemot de övriga. Ge
nom nya donationer hade möjligen andra kommunitet kun
nat upprättas, och i så fall hade troligen den svenska stu
dentorganisationen utvecklats i samma riktning som den 
engelska.

En ansats till ett dylikt nytt kollegium finna vi i den 
Gyldenhielmska donationen. Enligt donationsbrevet skulle 
de Gyldenhielmska stipendiaterna bo ”in domo Skytteana” 
och ”thesslikest vidh et bordh (om så skee kan) medh pro- 
fessore sit daglige oppehälle och umgänge hafva”, varjämte 
professores Skytteani skulle vara ”förobligeradhe, at the 
be:de alumnos flijtigt examinera skola och theras inspectores 
vara”. En gång om året skulle dessa stipendiater hålla en 
minnesfest med därtill tjänliga tal.

Denna donation gjordes redan 1629, och det är väl san
nolikt, att övriga donationer fått ungefärligen samma karak
tär, d. v. s. att en mängd studenthem uppstått under inspek
tion av olika professorer och med gemensamma lärdoms- 
övningar och minnesfester — det är väl sannolikt, om näm
ligen det stora kommunitetet visat sig såsom en praktisk in
rättning. Men genom myndigheternas slapphet förföll denna 
anstalt ganska snart, och redan 1637 upplöstes hela institu-
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tionen. Långt ifrån att mana till efterföljd verkade den 
således avskräckande, och collegeinstitutionen slog därför 
aldrig rot i de svenska universiteten.

Ett uppslag till en annan indelning låg i stipendierna och 
undervisningsmetoden. 1624 anslog Gustav Adolf medel till 
64 stipendier. Stipendiaterna indelades i sju klasser, var och 
en av de sex lägre omfattande fem teologie studerande och 
fem icke-teologer. Såsom inspektor skulle skiftesvis fungera 
en teologie professor och en filosofie professor, och varje 
vecka skulle en av dem hålla disputationsövningar med 
stipendiaterna. Men därigenom kommo dessa stipendiater att 
bilda liksom en korporation för sig, studerande under en 
gemensam lärare och stående under dennes speciella upp
sikt. På samma sätt indelades studenterna enligt 1626 års 
statuter i klasser.

Med de dåvarande universitetsförhållandena stämde en 
dylik studentorganisation ganska gott. 1600-talets universitet 
kunna nämligen icke jämföras med våra. Det vetenskapliga 
livet var föga utvecklat, och läroämnenas fördelning mellan 
de olika professorerna mera en fördelning på papperet än 
i verkligheten. De ämnen, som lästes, voro nästan uteslutande 
teologi, filosofi och latin, och häri gåvo faktiskt alla lärare 
utan åtskillnad undervisning, övningarna bestodo till större 
delen i latinska stilprov, tal och disputationer, och en pro
fessor i t. ex. astronomi kunde likaväl som en professor i 
moralfilosofi presidera för en avhandling om det högsta 
goda. Själva undervisningen sköttes slutligen nästan lika 
mycket genom professorernas privata kollegier som genom 
deras offentliga föreläsningar, och det var därför ganska
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naturligt, att lärjungarna företrädesvis slöto sig till en pro
fessor, som blev deras egentliga lärare. Oftast synes denne 
ha varit den, som var inspektor för det stipendium, stu
denten innehade eller ville komma i åtnjutande av.

Den ene professorns lärjungar kommo därför att i viss 
mån stå emot den andres, och i början av 1600-talet, då 
Johannes Messenius och Johannes Rudbeckius tävlade om 
ledningen av universitetets angelägenheter, hade deras alum- 
ner så starkt tagit parti för dessa båda talangfulla och strid
bara vetenskapsmän, att t. o. m. konsistorieprotokollen in
dela studenterna i Messenianer och Rudbeckianer. Hur 
skarpt dessa fraktioner stodo mot varandra, framgår av ett 
par brev från ärkebiskop Kenicius, skrivna 1613. Han be
rättar där, att Messenius ej brydde sig om de offentliga 
disputationerna, utan endast undervisade sina lärjungar 
”privatim i sitt hus”; att han avfordrat dem ett slags tro- 
och huldhetsed; vidare att han helt enkelt förbjudit dem att 
vara närvarande vid Rudbeckius’ installation såsom rektor. 
Några dagar därefter infann han sig i konsistorium i spet
sen för dem och okvädade rektor, varefter Messenianerna 
med dragna värjor gingo kring i staden, ropande, ”att the 
aldrigh någon tijdh skulle lydha novum rectorem, uthan 
allenast achta sin præceptorem”. Då konsistoriet kort där
efter sökte ställa Messenius till rätta, ”lop hans hustru uth 
till Kongzengen, ther alla D. Messenij discipler voro, och 
ropade them alla til hielp, som war en ganska stor hoop, 
hvilke alle medh stor hastigheet begåfue sigh hem och til 
sina wärior, somlige til gatuboderne att kiöpa kruut”. Orsa
ken till alla dessa oredor finner ärkebiskopen i de ”privata
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collegia”, som Messenius höll. Han kunde ha tillagt: de 
privata kollegierna i samband med inspektoratet över sti
pendierna, ty genom stipendierna bundos studenterna än 
fastare till sin lärare, och stipendietvisterna mellan Messenius 
och Rudbeckius visa till fullo, att de insågo den makt, som 
låg i inspektoratet över dessa.

Här ha vi således uppslaget till en ny indelning av 
studentvärlden, en indelning i grupper, som stodo under 
uppsikt av en professor, vilken var såväl inspektor för de 
stipendier, hans studenter åtnjöto, som ock deras egentliga 
lärare, och denna indelning hade slagit tämligen djupa rötter 
inom det akademiska livet. Ännu 1663 överlädes om lämp
ligheten att ”dividera hela juventus académica per cohortes, 
så att var professor hade 50 till 60 till att hava inspektion 
uppå”. Att denna indelning då emellertid fick stå tillbaka 
för nationsindelningen, berodde dels på den styrka, de s. k. 
nationerna redan nu förvärvat sig, dels därpå att en dylik 
gruppindelning i själva verket blott passade för ett uni
versitet, som stod på skolans ståndpunkt. I och med det att 
de olika vetenskapliga disciplinerna utvecklades och lär
jungarnas studier utsträcktes till flera vetenskapsgrenar, 
måste studenterna komma i beröring med flera professorer, 
och de kunde då icke längre i samma mening som förut 
tillhöra en enskild lärares ”collegium”.

Vi vända oss därför till den indelningsprincip, som slut
ligen segrade, eller till frågan om studentnationernas upp
komst. Att de icke existerat ända sedan universitetets åter
upprättande 1595, är alldeles avgjort; de omnämnas varken 
i konsistorieprotokollen eller i universitetsstatuterna, och att
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somliga nationsmatriklar gå tillbaka ända till 1595, visar 
intet, enär dessa matriklar blott äro utdrag ur Album 
Studiosorum.

Nationernas ursprung är helt visst, såsom man länge er
känt, att söka i de gamla s. k. cornutölen. Då en nykomling 
anlände till universitetet och där ville upptagas som akade
misk medborgare, underkastades han, som bekant, den s. k. 
depositionen, och därefter följde en av honom given fest, 
det s. k. cornutölet. Förmodligen är detta bruk lika gam
malt som universitetet, ehuru vi först från 1633 ha en 
beskrivning därpå, införd i ett av d. v. rektor Laur. Ol. 
Wallius utfärdat program. Då denna skildring är den äldsta 
vi ha av nationerna eller, rättare sagt, av de under bild
ning varande korporationer, ur vilka nationerna sedermera 
växte fram, tillåter jag mig att därur göra några utdrag.

”De, som komma till akademien att studera, träffa där 
beklagligtvis före sig åtskilliga landsmän, vilka skryta med 
att de äro gamla studenter och vilka tvinga dessa i deras 
krets nykomne att betala för sitt inträde i akademien, och 
allt detta sker under ledning av en, som kallar sig proku- 
rator, emedan han av de nykomne utkräver och sålunda 
ombesörjer det, som dessa gämla fyllbultar önska.” Först 
fick novitien utbetala s. k. tvagningspenningar, och därpå 
följde depositionskalaset, ”som dessa supbröder på sitt språk 
kalla cornutaria eller cornutöl, d. v. s. de behornades 
dryckeslag”. Efter en termin följde ett nytt kalas och slut
ligen ännu ett.

Denna skildring är tyvärr icke så fullständig, som man 
kunnat önska, emedan den icke anger den grad av fast-
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het, dessa samfund ägt. Så mycket synes dock säkert, att de 
omtalade kotterierna vilat på landskapsindelningens grund. 
Vissa äldre studenter, antagligen de törstigaste och för stu
dier minst lagda, hade tydligen under ordförandeskap av 
en s. k. prokurator slutit sig tillsammans i huvudsakligt 
syfte att av nykomlingarna frampressa cornutöl och andra 
prestationer. Men svårligen kunna vi anta, att kotteriet 
ännu omfattat alla studenter från ett visst landskap, och en 
celeber dryckesbroder och slagskämpe kunde väl vara med
lem av flera dylika convivia; så t. ex. synes mig mycket 
väl ett convivium norcopense ha kunnat existera jäm
sides med ett convivium ostrogothorum. Någon annan upp
gift än cornutölet och penalismens upprätthållande hade de 
väl på länge icke, och det kan därför ej väcka förundran, 
att ”convivia cornuta” strängeligen förbjudas i 1626 års 
statuter — första gången de omtalas. Ännu i konstitutio
nerna av 1655 utslungas en bannstråle mot ”conventícula 
nationalia”. Var och en, som överbevisades om att ha 
sammankallat ett dylikt nationskonvent eller blott deltagit 
däri, straffades med ständig relegation, och om någon, som 
stod under universitetets jurisdiktion, upplät hus för dessa 
sammankomster, skulle han drabbas av enahanda straff.

Emellertid hade convivia cornuta under denna tid under
gått en förändring till det bättre, varom även det nya nam
net, conventicula nationalia, bär vittne. För det första 
märka vi, att de nu erhållit en pedagogisk betydelse, i det 
att de äldre landsmännen icke blott övervakade de yngres 
seder, låt vara på ett kanske väl hårdhänt sätt, utan även 
vägledde dem i deras studier. Genom prof. Ravii yttrande
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till konsistoriets protokoll 1654 veta vi, att denna hand
ledning redan nått en sådan utsträckning, att den rivalise
rade med professorernas offentliga undervisning. Seniorerna 
— sade han — ”ordinera de yngre studenterna till sina 
lectiones privatas och draga dem ifrån lectionibus publicis”. 
Vidare veta vi, att de utbildat sig till ett slags sjukhjälps- 
föreningar, att de delvis med anledning därav bildat kassor, 
att åtminstone några av dem börjat hålla regelbundna sam
mankomster och i skrift upptecknat sina lagar; de äldsta 
kända äro Smålands av 1645 och Östgöta av 1646, och 
dessa stadgar betona redan med styrka nationernas ideala 
uppgift. Så heter det i Smålands nations äldsta statuter:

”Vid betraktande av den förflutna tidens olägenheter och 
för att vinna en stadgad praxis, anse vi det vara mödan värt 
att utarbeta några stadgar för ett mera värdigt samliv (i 
vilka innefattas aktning för det högsta, en passande akade
misk ordning, ömsesidig tillgivenhet och den heder, som till
kommer studentnamnet). Ty ingen stat, intet samfund, hur 
litet det än är, kan äga bestånd utan bestämda lagar; så 
ej heller vårt, som stiftats för vetenskapens skull.”

Som man härav märker, hade nationerna nu redan höjt 
sig över de gamla dryckesgillenas nivå.

Vi kunna då fråga: hur långt hade Stockholms nation 
vid denna tidpunkt hunnit i utveckling? Att stockholmarna 
lika tidigt som studenter från andra landsändar slutit sig 
samman till en mer eller mindre fast organiserad korpora
tion, är tydligt, då man betänker, att skolorna i Stockholm 
voro flera och större än i allmänhet annorstädes; utom den 
stora trivialskolan fanns där sedan 1640 ett gymnasium med
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sju lektorer. Men när stockholmarnas convivium antagit den 
fasta formen av en nationsförening, är svårt att med be
stämdhet avgöra.

Första gången vi höra stockholmarna omtalas såsom na
tion är 1656, och då uppger kurator, att ”holmenses 
begynte landskap allenast för try år sedan”. För så vitt man 
anser det väsentliga för en nation vara, att den har regel
bundna sammanträden eller ”landskap”, skulle Stockholms 
nation således ej vara äldre än från 1653. Men då det gäller 
samfund av en så obestämd konsistens som de gamla natio
nerna, är det naturligen omöjligt att på årtalet bestämma 
när ett convivium övergått i en nation. När man emellertid 
1702, vid nationsmatrikelns ”renoverande”, höll före, att 
nationen såsom nation var färdigbildad 1649, kan ju detta 
möjligen bero på en riktig tradition, vars sanning kanske 
skulle framgå, såvida vi ägde nationens gamla handlingar i 
behåll. De, som 1702 stodo i spetsen för nationen, hade 
dock sett dessa handlingar, och då de började sina utdrag ur 
Album studiosorum med året 1649, berodde detta kanske 
därpå, att den gamla förstörda nationsmatrikeln verkligen 
börjat med detta år. Men om så är, torde man också kunna 
datera nationens officiella existens från 1649, ty uppgöran
det av en matrikel över en korporations medlemmar förut
sätter nödvändigtvis, att denna korporation redan antagit 
tämligen fasta former, även om regelbundna landskap ej 
höllos förrän fyra år senare. 1702 års studenter kunna för 
övrigt mycket väl ha erhållit uppgiften av dem, som 1649 
tillhörde nationen. Professor Bellman, som 1703 var natio
nens inspektor — för att välja ett exempel — blev student

2. — Sch ii c k, Svenska bilder. IV. I/
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1678, och detta år finna vi såsom nationens inspektor prof. 
Olaus Åkerman, som 1656 var nationens kurator, ehuru han 
då kallade sig Agræus. En fortlevande tradition är således 
långt ifrån otänkbar.

Frågan har för övrigt blott ett kuriositetsvärde, ty för 
nationens historia i stort sett är det ju ganska likgiltigt, om 
man låter denna historia börja 1649 eller 1653. Faktum är, 
att Stockholms nation vid 1600-talets mitt framstod såsom 
en färdigbildad korporation.

Vid denna tid framträda också nationerna ur det mörker, 
som höljt deras tillvaro, och trots det stränga förbud, som 
1655 års statuter innehålla mot conventícula nationalia, bör
jade åtminstone somliga att få ögonen öppnade för, att det 
i dessa nationsföreningar låg en kraft, som — rätt styrd — 
kunde användas till universitetets nytta. Den förste, för vil
ken denna tanke tycks ha framstått, var den store Olaus 
Rudbeck. I sitt märkliga, till kanslern riktade memorial om 
det, han under sitt rektorat 1662 tänkte uträtta, framhåller 
han lämpligheten av, ”att rector en gång var termin och 
decani en gångh var måna kalla 1 eller 2 landskap tillhopa 
i sönder, inquirera på theras studier och leffverne, låta them 
see, att de äro komne från skolarnes träldom til academisk 
frihett, inthett att haffwa frihett i odygds öffning, uthan att 
ther haffwa friheet att sökia bliffva och kallas medh retta 
menniskior, thett är guds belete, som bestodh i visdom och 
förstånd”.

Året därpå eller 1663 upptogs denna tanke av konsisto
rium, och efter en längre överläggning enades man om, att
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ingen säkrare väg kunde finnas att förebygga ungdomens 
dissoluta leverne än att dividera studenterna per provincias 
och att över varje provins sätta en eller flera professorer, 
som skulle inspektera studenternas studier och mores. Genom 
detta beslut blev den i statuterna förbjudna landskaps- 
institutionen upphöjd till lag, och nästa steg var därför ett 
påbud, att alla studenter numera måste tillhöra något visst 
landskap. Att emellertid denna lag varit ganska svår att 
upprätthålla, framgår därav, att den ända långt in på 
1700-talet måste upprepas. Men dessa påbud visa å den 
andra sidan, att studenterna 1663 långt ifrån mangrant till
hört nationerna, utan att dessa snarast varit ett slags Bur
schenschaften eller klubbar, som blott omfattat en del av en 
bygds i Uppsala studerande söner.

Om nationens följande utveckling har jag endast ett par 
ord att tillägga.

Under äldre tider behöllo nationerna samma pedagogiska 
karaktär som de gamla professorskollegierna på Messenius’ 
och Rudbeckius’ tid. Nationsexamina avlades, oratoriska 
övningar och disputationer förekommo flitigt på nations- 
salarna, och först under vårt eget århundrade har nationen 
emanciperat sig från denna pedagogiska uppgift. Enligt 
min mening bevisar denna emancipation blott ett framsteg 
och betecknar, att nationen nu verkligen blivit ett led i en 
vetenskaplig organism. Den tid är nu förbi, då universitetet 
genom nationerna och privata informatorer uppfostrade 
minderåriga skolgossar. Vetenskaperna ha nu erhållit den 
specialisering, som tillhör ett verkligt universitet, latin och 
filosofi äro icke längre de enda läroämnena, icke ens de
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grundläggande, och nationen har därför med fullt fog av
stått från sin forna uppgift att vara en skola för unga eller 
blivande studenter.

Även i en annan punkt har nationen ändrat skaplynne. 
Från en aristokratisk institution har den så småningom över
gått till en demokratisk. Det kanske mest karakteristiska 
draget för 1600-talets nationer var den starka penalismen. 
Men nationens historia visar oss, hur denna allt mer och 
mer mildrats för att slutligen blott dröja kvar i en olika 
röstskala, som nu också bortfallit.

Men däremot har nationen troget fasthållit vid sin ur
sprungliga och egentliga bestämmelse: att vara en disciplinär 
myndighet, en uppgift, som fullkomligt historiskt vuxit fram 
ur rent svenska förhållanden. Nationerna äro nämligen i 
detta avseende en allt igenom svensk företeelse, och de vila 
på en rent svensk grundval: på frihetens och självstyrelsens 
principer. Genom riksdagarna har det svenska folket av 
ålder deltagit i landets styrelse, genom nämnden har det 
också i viss mån själv tagit hand om rättskipningen, och 
genom nationerna har den svenska ungdomen övervakat sig 
själv. Studenterna själva hade bildat dessa föreningar t. o. m. 
emot de akademiska myndigheternas önskan, och själva hade 
de valt sina förtroendemän.

Då emellertid nationerna genom 1663 års beslut gjordes 
till officiella organ för den akademiska disciplinen, hotades 
naturligen denna självstyrelse i ej ringa mån. De äldsta in
spektörerna utnämndes av konsistorium — som det före
faller — utan nationens hörande, och meningen tycks ha
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varit att tilldela inspektor en nästan oinskränkt makt att 
straffa. Men det länder både nationerna och konsistorium 
till heder, att dessa tendenser kvävdes i lindan. Redan 1669 
frågade d:r Hoffwenius i konsistorium, ”om landskaps- 
inspectores må excludera en uhr sitt landskap, när han är 
beträdd med oskickeligt leverne. Consistorium mehnte, att 
inspector med landskapet må den excludera ifrån sig, om 
the haffva ther till richtige skäl”, d. v. s. den disciplinära 
myndigheten förbehölls fortfarande åt landskapet, och den 
enda skillnaden mot förut var, att detta landskap nu hand
lade under en konsistorieledamots moraliska inspektion.

Rätten att fritt välja kurator och seniorer hade redan 
förut tryggats åt landskapet, och vad valet av inspektor 
beträffar, tillgick därmed vanligen så, att nationen hos 
konsistorium anhöll om den eller den professorn till inspek
tor, en begäran, som nästan undantagslöst bifölls. 1723 be
slöt visserligen konsistorium, att inspectura nationum skulle 
lika fördelas mellan professorerna — ett beslut, som onek
ligen innebar en kränkning av nationernas valrätt — men 
genom ett kungabrev av 1741, tillkommet på riksdagens 
initiativ, tillerkändes nationerna uttrycklig rättighet att fritt 
välja den professor, de helst önskade, enär ”detta ärendet 
endast synes angå” den studerande ungdomen.

Den närmaste uppsikten över studenternas seder och stu
dier har således ända sedan stormaktstiden varit överlämnad 
åt dem själva, och denna på självstyrelsens princip byggda 
disciplin har i nationerna funnit sina organ. Tvivelsutan har 
detta varit både till ungdomens och universitetets båtnad. 
Ett ansvar medför alltid känsla av förpliktelse, och detta
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ansvar har av våra studenter gjort mera besinningsfulla och 
mogna män än studenterna äro vid andra universitet, där 
nationer icke finnas och där självstyrelsens princip icke bli
vit genomförd. Att Uppsala studenter vid vissa tillfällen, då 
en fråga upprört samhället, kanske gripit till orda och utta
lat sin mening, innan den tillräckligt prövat alla förhållan
den, kan ju gärna medges, men i detta erkännande får icke 
inläggas något klander, ty ungdomen måste dock vara ung, 
den äger icke blott rätt, utan även skyldighet att lystra till 
hjärtats och känslans röst, och det vore olyckligt, om den 
prövade med samma rädda omsorg, med vilken den mog- 
nare åldern överväger och bör överväga. Men jämför man 
sättet, på vilket svenska och utländska studenter givit ut
tryck åt dessa ungdomens känslostämningar, hur mycket 
värdigare och mera sansat ha ej de svenska studenterna 
uppträtt, och hur barnsliga förefalla oss ej ofta utlandets 
studentdemonstrationer! Till en del kan väl denna större 
värdighet bero på det svenska lynnets tröghet och på vår 
naturliga skepticism, men utan tvivel beror den också därpå, 
att den svenska studenten känner sig såsom en fri akademisk 
medborgare, vilken icke blott är van att på nationssalen 
strängt iaktta lagens former, utan också känner sig äga ett 
ansvar: han vet, att universitetets anseende till en god del 
vilar på det sätt, på vilket han själv i första hand utövar 
den akademiska disciplinen över sig själv och sina kamrater.

Då vi nu fira minnet av det fjärdedels årtusende, under 
vilket Stockholms nation handhaft denna akademiska själv
styrelse, fira vi icke blott en institution, som är oss kär, eme
dan vi tillhört den under vår levnads gladaste och lyck-
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ligaste tid, utan även en institution, som varit till gagn för 
vårt universitet och vårt fosterland, i det att den lärt vår 
hembygds unga söner ”inthett att haffwa frihett i odygds 
öffning, uthan att ther haffwa friheet att sökia bliffva och 
kallas medh retta menniskior, thett är Guds belete, som be
stod i visdom och förstånd”.

(1899)
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EN DISPUTATION PÄ 1600- 
TALET.

Den första egentligen litterära striden i vårt land flam
made upp på 1670-talet och gällde läget av det gamla av- 
gudatemplet i Uppsala, som Schefferus ansåg ha befunnit 
sig i den nuvarande staden med samma namn, under det att 
hans motståndare Verelius förläde det till Gamla Uppsala. 
Striden, som avbröts först genom kanslerns och regeringens 
ingripande, delade det lärda Uppsala i tvenne läger — å 
den ena sidan Verelius och hans spiritus rector Olaus Rud- 
beck, å den andra Schefferus, Claudius Arrhenius (sedan 
adlad: örnhielm) m. fl. — och dess efterverkningar spordes 
på en mängd andra områden. Den visade sig i en hetsig strid 
om boktryckaren Curio, Rudbecks svåger, som slutligen av
sattes från sitt ämbete såsom akademiens boktryckare, och 
den röjde sig i den skarpa brevväxling, som uppstod om 
Rudbecks beryktade Atlántica eller rättare om en samling 
”testimonia” eller lovordande omdömen, vilka utgivits till 
Atlanticans ära.

Såsom vanligt vid dylika akademiska fejder låg mycken 
småaktig personlig rancune till grund för detta lärda gräl, 
men nekas kan icke, att även djupare, mera vetenskapligt 
principiella divergenser funnos. Ytterst gällde striden näm
ligen, om Schefferus’ mera nyktra, kritiska metod skulle
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segra eller den ”yverboret” patriotiska, fantastiska forsk
ning, vars mest bekanta alster, Rudbecks Atlántica, hade 
börjat utkomma 1679.

Dessa ständigt upprepade akademiska tvister hade emel
lertid haft till följd, att Rudbeck lik en annan vredgad 
Akillevs dragit sig undan till sitt tält, och från 1675 synes 
han icke ha satt sin fot i konsistoriet. Hans härskarnatur 
gjorde sig icke dess mindre gällande, så att hans vilja, även 
om den ej uttalade sig i de lagliga formerna, dock, om än 
motvilligt, respekterades även av hans fiender, och han 
fortfor alltjämt att vara en makt, undan vilken man ej lätte- 
ligen emanciperade sig. Hans gamle anhängare Verelius och 
Hoffwenius hade väl skilts hädan, liksom ock Schefferus 
och örnhielm, men i konsistoriet hade däremot hans son 
Olaus Rudbeck d. y. trätt in, och denne var vid det till
fälle, till vilket vi nu komma, universitetets prorektor, 
d. v. s. konsistoriets verklige chef, ty dess ”rector illustris” 
var en nittonårig ädling, greve Karl Gyllenborg, den seder
mera så berömde politikern och vitterlekaren.

De övriga handlande personerna i denna episod voro uni
versitetets kansler, greve Bengt Oxenstierna, Karl XI :s be
kante kanslipresident, universitetets prokansler, ärkebiskop 
Olaus Swebilius, filosofiska fakultetens decanus professor 
Harald Valierius, bekant såsom den, vilken satt musiken till 
den s. k. gamla psalmboken, professorn i historia Jacob 
Arrhenius, broder till den ovannämnde Claudius Arrhenius- 
örnhielm, vilken tre år förut avlidit, Jesper Svedberg, då 
ännu teologie professor i Uppsala, samt hans hustrus syster
son studenten Petrus Hesselius.
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Denne Petrus Hesselius författade i slutet av 1698 en 
disputation, De Templo Uppsala, som han skulle ventilera 
under Jacob Arrhenius’ presidium. Ämnet var utan tvivel 
oförsiktigt valt, ty kampen om det gamla avgudatemplets 
läge var ännu brännande, och varje tvivel om att det legat 
på den plats, där nu Gamla Uppsala kyrka reser sig, be
traktades av Rudbeck såsom ett försök att smäda fädernes
landets stora minnen. Avhandlingen inskränkte sig dock till 
ett referat, och den unge författaren sökte att opartiskt ut
dela blommor åt båda sidor. Han talade om Rudbecks 
”odödliga” arbete, Atlantican, han citerade Rudbecks svå
ger Lundius och redogjorde för Verelius’ åsikter, men han 
anförde även vad örnhielm och Schefferus haft för me
ningar, och man behöver ej läsa länge i avhandlingen för 
att finna, att författarens sympatier följa de senare. Huvud
partiet i disputationen upptages av en redogörelse för den 
Verelius-Rudbeckska åsikten samt av en framställning av 
Schefferus’ mening, varefter det hela avslutas med förfat
tarens förklaring, att han naturligen icke för sin del vågade 
avgöra en fråga, rörande vilken så lärde män haft olika 
tankar. Men trots denna förklaring kunde han icke under
låta att anföra några skäl, som talade för den Schefferska 
åsiktens riktighet.

Ehuru författaren således sökt att efter bästa förmåga 
skydda sig bakom det opartiska referatets värn, skulle detta 
föga gagna honom, ty 1600-talets fosterländska forskning 
fordrade lika väl som teologien en blind och hängiven tro, 
och den s. k. opartiske var för Rudbeckianerna lika miss
tänkt och förhatlig som den, vilken uppenbart förnekade.
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Emellertid tycks man till en början ej ha uppmärk
sammat saken. Den 19 oktober anmälde decanus professor 
Harald Valierius i filosofiska fakulteten, att Petrus Hes- 
selius tänkte disputera över det uppgivna ämnet, som då 
approberades av samtliga närvarande professorer, och 
samma dag gavs honom i konsistorium tillstånd att ventilera 
avhandlingen. Kort därefter överlämnade Hesselius den 
handskrivna disputationen åt decanus, som vid denna ej 
fann något att erinra, utan jämlikt statuternas föreskrift 
gav författaren tillstånd att trycka den. Den 30 november 
”spikades” den och distribuerades. Opponenter voro utsedda, 
och allt var färdigt för disputationen den 7 december.

Emellertid hade den gamle Rudbeck fått höra, vad som 
vid akademien förehades, och lät först genom professor Val
ierius tillsäga den unge författaren ”att han i denna saken 
varsamt och caute måtte procederá”. Samma hälsning hade 
han genom professor Svedberg låtit framföra till honom. 
Då detta emellertid icke hjälpte och avhandlingen icke dess 
mindre blev spikad, skickade Rudbeck akademiens kursor 
till Hesselius, som på torsdagen den 1 december infann sig 
hos den fruktade Atlanticaförfattaren. Denne började med 
att för den stackars studenten framdraga alla de skäl, på 
vilka han och Verelius grundat sin mening, och Hesselius, 
ställd inför denne fruktansvärda motståndare, hade natur
ligen intet annat val än att erkänna, att herr professorn 
hade rätt, samt medgiva, att om han dessa argument ”förr 
vetat, hade han gärna annorledes sin disputation ställt”. 
Rudbeck bad honom då att genast notera de nu framförda 
skälen, ”på det han dem kunde vid slutet av sin disputa-
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tion med några ord införa, begärandes därjämte, att som 
han tvivelsutan samma skäl ej så noga kunde fatta, det 
ville han dem skriftligen uppsätta och sedan därmed igen
komma, då herr professoren desamma ville överse, på det 
de så mycket bättre sedan införas”.

Som man ser, var Rudbecks mening att i respondentens 
namn få in ett försvar för egna åsikter i avhandlingen, så 
att denna i stället att bliva en till synes opartisk redogörelse 
för den lärda tvisten skulle förvandlas till ett inlägg till 
förmån för Rudbecks och Verelius’ teori. Men trots Hes- 
selius medgörlighet i det enskilda samtal, han haft med Rud- 
beck, var denna fordran honom dock för stark, och han för
klarade sedermera, att han för sin del fattat saken så, ”som 
skulle herr professoren Rudbeck allenast av honom begärt 
sina andragna skäl noga minnas och dem sedan i akademien 
framdraga och således herr professorens mening alldeles för
svara, vilket ock respondenten bekänner sig hava lovat” 
d. v. s. han skulle ha utfäst sig att vid disputationstill- 
fället muntligen redogöra för och begagna sig av de nya 
argument, som Rudbeck givit honom. Men som vi skola se, 
var detta icke nog för Rudbeck, som även ville, att den 
tryckta avhandlingen skulle vara fullt rättrogen.

Förlitande sig på Hesselius’ löfte väntade Rudbeck på 
honom under några dagar för att få foga sina argument 
till avhandlingen, men då ingen Hesselius hördes av, brast 
honom tålamodet, och dagen före disputationen lät han 
skriftligen befalla sin son, Olaus Rudbeck d. y., som då 
var universitetets prorektor och således de facto den äldre 
Rudbecks chef, att ”samma disputation auctoritate publica
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måtte uppskjutas, till dess han härom med Kongl. Cancellie 
Collegio skulle få communicera samt dess befallning in
hämta, om en sådan disputation kunde tillåtas, påstående 
sig vara föranlåten detta att begära, emedan som ofta be- 
mälta disputation i tvivelsmål ställer det äldsta stycket här 
i riket, vars visshet så många stora konungar och isynner
het Hans Högstsalig Kongl. May:t (Karl XI) har velat 
bekräfta, i det Hans Högstsalig Kongl. May:t både själv 
Gamla Uppsala med sin höga närvarelse hedrat och tillika 
så många främmande herrar och furstar dels i egen Kongl. 
person dit följt, dels genom andra följa låtit, tyckandes 
Herr Professorn således föga lända till vårt fäderneslands 
honneur och heder, där en ting, som han menar både i sig 
själv vara indisputabel och därjämte med en så stor konungs 
nådigste vittnesbörd stadfästad, skulle tvivelaktig göras, 
varav de främmande skulle bliva föranlåtne att icke alle
nast förtryta, det de en så oviss ting för viss upptagit, utan 
ock helt och hållet tro, det alla våra antiquiteter på så 
mycket svagare fötter stå, som vi själva börja dem att 
disputera, blivandes därjämte allt vad som såväl han som 
flere lärde män till fäderneslandets heder med stort arbete 
och möda sammanskrivit alldeles kullkastat, om själva 
fundamentum så fritt skulle röras. Och såsom Kongl. Can
cellie Collegium i saker av tämlig importens har behagat 
hans mening begära, den de ock sedan hava gunstigt låtit 
sig behaga, i synnerhet att när sist Dr. Messend, en så hög
lärd mans skrifter, dem man nu tänkt låta utgå, likväl 
blivit inhållne, efter Herr Professoren oförgripligen påmint, 
det torde däribland finnas något, som våra egna antiquite-
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ters visshet skulle tvivelaktig göra;1 alltså kunde han intet 
annat än på Cancellie Collegii vägnar nu begära, det måtte 
ovanbemälte disputation bliva tills vidare uppskjuten”.

På grund av dessa skäl förbjöd hans son, prorektorn, tills 
vidare ventilationen.

Lagligheten av denna åtgärd kan ifrågasättas. Enligt cen
surplakatet och universitetets statuter tillkom det decanus 
och fakulteten att censurera en avhandling, och dessa myn
digheter hade i detta fall givit sitt tillstånd både till tryck
ning och försvar. Verelius hade väl blivit förbjuden att pub
licera några stridsskrifter mot den redan avlidne Schefferus 
angående avgudatemplets läge, men detta förbud kunde 
svårligen tolkas så, att det överhuvudtaget ej var tillåtet 
att skriva om denna materia.

Kl. 7 på tisdags afton den 6 december skickade prorektor 
kursor Höstman till professor Arrhenius, som skulle presi
dera för avhandlingen, med underrättelse om, att han ”uppå 
sin faders trägna anhållande ej kunde annat göra än tills 
vidare förbjuda disputationen”. Därpå svarade Arrhenius: 
”Förbudet sker allt för sent; dock måtte saken gå till 
konsistorium.”

Emellertid sökte han förmå Hesselius att träda tillbaka 
och anförde bland andra bevekande skäl, att Hesselius —

1 1692 hade man beslutit att utge Messenius’ Scondia Illustrata, 
men Rudbeck hade avstyrkt företaget, emedan genom ”min välmente 
Atlanticam ett så stort ljus är uppkommet om våra antiqviteter och 
Messenius om så många stycken felar, att där man nu upplade honom, 
skulle synas lika som man ville kullkasta mycket av det, som nu är så 
väl av andra gjort”. Planen fick då förfalla, men upptogs ånyo 1698. 
Även då lyckades Rudbeck förhindra den, men ej längre än till 1700, 
då tryckningen av Scondia Illustrata började. 1705 hade arbetet full
ständigt utkommit.
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stammade samt således ej gärna kunde skörda några lagrar 
i en strid, där det framför allt kom an på en slagfärdig 
tunga. Men detta skäl inverkade ej på den unge författaren, 
vars första arbete nu skulle fram i dagsljuset. Till svar på 
Arrhenius’ hemställan ”lamenterade han mycket, talandes 
om den sorg hans föräldrar skulle därigenom tillstöta, icke 
annat troendes än att måtte han sig groveligen försett”. Ett 
ännu mera bevekande motiv såg han måhända i de ”trakta- 
menter”, som han tillrett för sina opponenter, och till Arrhe
nius’ råd att ”ändå göra sig därmed glad, bjuda sina vänner, 
sina opponenter och andra”, svarade han: ”ja, det kunde 
väl ändå gå an, om det intet komme så vitt ut på landet 
och ibland obekanta, varigenom han skulle komma att 
lida något!”

Arrhenius bad honom då gå till professor Svedberg, som 
var gift med hans moster, och se, om denne kunde hjälpa 
honom. Så skedde, och Svedberg begav sig — icke som man 
kunnat vänta till sin chef, prorektorn, utan direkt till den
nes fader, den gamle Olaus Rudbeck och bad honom om 
tillstånd för Hesselius att disputera. Enligt en version skulle 
Rudbeck blott ha givit ett bleklagt nej till svar, enligt 
en annan skulle han ha yttrat, att om Hesselius ville 
antaga de Rudbeckska argumenten, skulle han få disputera.

På morgonen strax före disputationen infann sig den 
olycklige författaren själv hos Rudbeck, vars mäktiga vilja 
behärskade universitetet, utan att man synes ha frågat 
efter den lagliga grunden till de befallningar, han genom 
sin son utdelade. Då Hesselius ödmjukt anhöll om rätt att 
få disputera, svarade han honom nej. De exemplar av av-
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handlingen, som redan voro utdelade, skulle han återtaga, 
och ville han framdeles disputera, skulle han taga bort det 
sista kapitlet och skriva ett annat i stället, ”försvarandes 
herr professorns mening”. Då detta sista kapitel emellertid 
just var det, i vilket författaren under försöket att hävda 
sin opartiska ställning sökt insmuggla några argument till 
den Schefferska åsiktens styrkande, ”kvalde detta svåra 
postulatum honom ännu mera än som förbudet”. Förtvivlad 
och rådvill gick han därför tillbaka till professor Arrhenius.

Emellertid hade Svedberg, också på morgonen, begivit sig 
till consistorium ecclesiasticum, som hölls i ärkebiskopens 
och prokanslerns hem, och för denne berättat hela saken. 
Ärkebiskop Svebilius sände då bud efter Arrhenius, som i 
allo bekräftade Svedbergs framställning, varpå ärkebiskopen 
sade sig själv ha genomläst avhandlingen och däri ej fun
nit något anstötligt eller stridande mot de k. konstitutio
nerna. Han tilläde ock, att han ansåg det vara orätt, att 
Rudbeckarna på detta sätt handlat i egen sak, och av sin 
myndighet såsom prokansler upphävde han därför förbudet 
samt gav Hesselius lov att disputera.

Nu var det det anti-Rudbeckska partiet, som hade 
trumferna på hand, och med stöd av prokanslerns tillstånd 
begåvo sig Arrhenius och Svedberg till universitetshuset, där 
de råkade Hesselius jämte opponenter och åtskilliga studen
ter, men då de skulle träda in, funno de, att prorektor före
kommit dem: portarna voro nämligen låsta och nycklarna 
borttagna. Trots prokanslerns tillstånd såg det således ut, 
som om någon disputation ej skulle bli av.

De skickade då bud till Magnus Cursor och bådo honom
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utlämna nycklarna, men erhöllo till svar, att dessa befunno 
sig hos den för veckan tjänstgörande kursorn, Höstman. 
Höstman, som nu söktes, var emellertid ej hemma, lika litet 
som hans hustru eller någon, som kunde lämna besked om 
nycklarna. Emellertid fick man klart för sig, att Höstman 
hade begivit sig till prorektor — med nycklarna, utan tvivel, 
såsom Arrhenius anmärkte, på dennes befallning för att 
både kursor och nycklar skulle vara ur vägen. Man sände 
då först en pojke och sedermera tvenne studenter till pro
rektor för att med stöd av ärkebiskopens tillstånd begära 
nycklarna, men Olaus Rudbeck d. y. svarade spetsigt, ”att 
Hans Högvördighet Archiepiscopus väl lärer skicka Consis- 
torii Ecclesiastici pedell till honom, där hans befallning 
sådan vore”.

Prorektor hade likväl med ihärdiga motståndare att göra, 
och Svedberg begav sig, sedan han fått höra Rudbecks svar, 
till ärkebiskopen med underrättelse om detta, och nu avsän
des verkligen pedellen. Prorektor, som förut förstått att 
undanskaffa både kursor och nycklar, måtte emellertid ha 
anat denna krigsplan, ty då pedellen sökte honom i hans 
bostad, var han icke hemma. Denne skyndade då till den 
gamle Rudbecks gård, och ”då honom först blev svarat, det 
vore Herr Prorektor intet där till finnandes, stiger han lik
väl in” och finner — Herr Prorektor. Denne hade nu ingen 
annan undanflykt att tillgripa än att svara, ”det skulle han 
strax Hans Högvördighet uppvakta och tillika taga nyck
larna med sig, då, om Hans Högvördighet så gott fann, 
dörrarna kunde öppnas”. Den gamle Rudbeck lät därefter 
spänna för släden, tog sin son och kursor Höstman med sig
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och åkte upp till ärkebiskopen, tydligen i avsikt att hos 
denne göra ett sista försök att få den misshagliga disputatio- 
nen inhiberad.

Emellertid hade Arrhenius, Svedberg, Hesselius och en 
allt mer och mer växande studenthop fått stå och vänta i 
den bistra decemberkölden utanför det tillstängda universi
tetet, och denna väntan blev snart det heta blod för lång. 
Klockan hade blivit 9, och den ordinarie tiden, då disputa- 
tionen skulle börja, var kl. 7 på morgonen. Man försökte 
då att komma in i det s. k. gamla auditoriet, men även 
detta var — försiktigt nog — tillbommat. Arrhenius frågade 
då Svedberg, om man icke kunde låta en smed dyrka upp 
dörren till Gustavianum, vartill Svedberg svarade ”sig intet 
se något, som hindrade”. Man skickade därför bud på en 
smed, som först utifrån sökte att dyrka upp dörren; men 
låsen voro honom för starka, och efter en stund måste 
han avstå från försöken. Med redan prövad ihärdighet gav 
man därför icke tappt. Några studenter ilade till en när
belägen gård efter en stege för att medels denna praktisera 
sig in genom fönstren, men stegen var borttagen, och först 
då smeden fått befallning att skaffa en, lyckades det att 
finna den behövliga stormningsapparaten. Stegen uppsattes 
mot ett öppet fönster i förstugan och genom detta kröp 
smeden in, varpå han inifrån bröt upp dörren. Hela skaran 
strömmade nu in i salen, och disputationen började — just 
i samma ögonblick de båda Rudbeckarna passerade Akade
mien på väg till ärkebiskopen.

Egendomligt nog kände ingen av dem någon lust att träda 
in och bryta en vetenskaplig lans med Hesselius, vars dispu-
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tation efter denna stormiga början tycks ha avlupit i 
största lugn utan att någon motståndare tagit till ordet. 
Arrhenius säger, att den ”blev hållen med all modestie, utan 
någons ringaste offension, ja, med Herr Professor Rudbeckii 
myckna berömmelse”.

Denne och hans son fortsatte emellertid sin färd till 
prokanslern, tydligen beslutna att till det yttersta begagna 
den nya trumf de fått genom portarnas uppbrytande. 
Sedan de erhållit företräde hos prokanslern, frågade ”pro
rektor i ödmjukhet, om det varit Reverendissimi Archi- 
episcopi befallning, det skulle dörren sålunda uppbrytas, 
vartill Hans Högvördighet svarat tvenne resor: ingalunda”. 
Den gamle Rudbeck anhöll då, att prokanslern skulle ut
färda förbud mot den nyss började disputationens fortsätt
ning, men i detta fall vägrade ärkebiskopen att foga sig 
efter hans önskan. Det återstod således blott att få de skyl
dige straffade, ”och då Herr Prorektor än vidare frågat, 
om han icke må detta lagligen söka, har han jämväl fått 
till svars, att sådant fritt stode”.

De båda Rudbeckarna dröjde ej heller att begagna sig 
av detta tillstånd, och redan dagen därpå begåvo de sig 
till Stockholm, där de först hos Rector Illustris samt seder
mera hos kanslern anmälde förhållandet. Själv kunde dock 
den gamle Rudbeck ej underlåta att personligen ge sina 
ämbetsbröder en lindrig gliring. Att infinna sig i konsis
toriet för att där taga dem i upptuktelse, stred dock mot 
hans vanor, men den 17 december upplästes i konsistoriet 
ett ”memorial” från Herr Professoren Rudbeck, varuti ”för
frågades av Consistorio, när nu främmande komma till ho-
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nom härefter, som nu ock i helgen förväntas, om han skall 
sända dem till nygamla Uppsala eller till Hesselium att visa 
dem det gamla Nyuppsala”.

Konsistoriet nöjde sig med att på denna satiriska fråga 
helt fogligt svara, att ”Consistorium kan nu intet göra till 
denna sak, efter hon lärer vara angiven på högre ort.”

Att så var, fingo fäderna snart erfara, ty den 23 december 
erhöll konsistoriet en skrivelse från kanslern med uppma
ning att inkomma med förklaring över de timade händel
serna. Det artade sig nu till ett storartat akademiskt gräl, 
täta konsistoriesammanträden höllos, Rector Illustris — en 
nittonårig gosse! — kom själv upp från Stockholm att föra 
ordet, förklaringar infordrades från alla parter, vederbö
rande uppvaktades med enskilda brev o. s. v. Först i maj 
1699 avgick den sista skrivelsen rörande detta ärende.

När man läser de hithörande handlingarna, får man onek
ligen en föga tilltalande bild av det akademiska livet på 
1600-talet. Universitetet visar sig vara skådeplatsen för 
småsinnade fejder, inom vilka de vetenskapliga teorierna 
ofta blott tjäna såsom täckmantel för släkthänsyn och per
sonligt groll. De lagliga formerna hade man ännu ej vuxit 
in i, och Rudbecks självrådiga personlighet står såsom en 
makt utom och över lagen.

Arrhenius, mot vilken Rudbecks förbittring i främsta 
rummet vände sig — måhända, såsom Arrhenius själv an
tyder, på grund av Arrhenius’ uppträdande mot Rudbecks 
svåger Curio — försvarar sig onekligen bäst. Han påpekar 
först det orimliga i, att sonen begagnat sin plats som pro
rektor att uppträda i faderns sak i stället för att lämna
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detta ärende åt en ställföreträdare, och han anmärker med 
rätta, att universitetets närmaste chef i detta fall handlat 
endast på den äldre Rudbecks befallning utan konsistoriets 
hörande. Angående det k. förbud — fortsätter han — ”på 
denna materia, som man nu efteråt beropar sig på, så är 
icke ett ord därom nämnt, när förbudet gjordes, utan alle
nast Herr Rudbeckii trägna anhållande lagt till fundament 
och orsak. Om något förbud varit, som dock ej lär finnas, 
hade man därom bort påminna i Consistorio, då materien 
där approberades, ju åtminstone sedan disputationen utkom, 
förrän på allra sista stunden; men synes väl, huru man där
vid varit intentionerad. Resolutionen av den 27 september 
1681 angår icke materien, utan allenast salig Herr Verelii 
sista skrift emot salig Herr Scheffer, den han trycka lät 
efter Scheffers död emot Illustrissimi Cancellarii förbud, så 
att om man därav skulle hämta något förbud, så vore 
Verelii mening förbuden och icke Schefferi, vilken Kongl. 
Maj:t således tager i sitt nådigste beskydd... Dock har vår 
respondens ingendera meningen försvarat eller förlagt i sin 
disputation. Men vem rättsinnig skulle ej med skäl förtyckt 
och lastat det, om vår respondens understått sig att disputera 
så många och förnäma historicorum fidem, som styrka 
Schefferi mening, vilkas skäl, där så fordras och behagas, 
kunna korteligen sammandragas och visas och icke lära vara 
så lätta att förlägga”.

Det förevitades dem, att de låtit taga upp dörren och 
ej väntat på nycklarna, men ”vi visste då intet, att herr 
prorektor tagit nycklarna till sig, kunde ej heller det tänka, 
emedan eljes, då någon disputation kommer att lagligen för-
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bjudas, så pläga dörrarna icke dess mindre öppnas och en 
sedel slås på dörren, som giver tillkänna, att disputationen 
ej bliver hållen. Men denna gången hade hr prorektor ej 
gjort någon publique notifikation om sitt förbud, utan lät 
ungdomen, okunnig om allt, gå på backen och frysa en hel 
timme. Nu kunde ingen annat tänka, än att kursor sig 
försummat”.

Man hade kunnat vänta, att denna tvist slutat med ett 
ogillande av Rudbecks klagomål, men därtill var dennes 
inflytande på högre ort allt för mäktigt, och konsistoriet 
hade hela tiden en känsla av, att Atlanticaförfattarens tycke 
betydde vida mera än konsistoriets alla beslut och förkla
ringar. Konsistoriet inskränkte sig därför slutligen till att 
ödmjukt begära, att kanslern ville använda sitt inflytande 
till att förlika denna sak. Så skedde ock, dock först sedan 
kanslern givit Arrhenius och de akademiska myndigheterna 
en skarp skrapa för deras förhållande i denna sak.

Kanslerns skrivelse dikterades nog innerst av vördnad för 
Rudbecks mäktiga personlighet, men ock av en annan känsla, 
som är mycket betecknande för 1600-talets vetenskapliga 
liv. Inom teologien hade man lärt sig, att enighet i religiösa 
frågor var det högsta goda, vartill man kunde sträva, och 
man hade ej märkt, att denna beprisade enighet var på 
god väg att petrificera det religiösa livet. Denna förkärlek 
för enighet hade man emellertid från teologien utsträckt 
även till andra vetenskaper, särskilt till den då mest om
huldade och moderna — fornkunskapen. Rudbeck hade ny
ligen utgivit sin ryktbara Atlántica, som höljt Sverige med 
en fabelaktigt lysande forntids hela glans. Men man hade
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likväl en känsla av, att den skimrande byggnad, som hans 
fantasi upptimrat, vilade på en väl lös grund. Det var då 
av en viss vikt, att åtminstone den svenska forskningen vi
sade sig fullt enig gent emot utlandet, och ett svenskt tvi- 
velsmål på Atlanticasatsernas oryggliga visshet syntes där
för för Karl XII:s tid nästan lika farligt som ett tvivel på 
den augsburgiska bekännelsens sanning. Man valde därför 
samma metod som inom religionen: att med maktspråk 
skydda de vetenskapliga teorier, man ansåg vara riktiga, 
samt undertrycka alla avvikande meningar. Följden uteblev 
heller icke. Som vi veta upplöstes också Rudbeckianismens 
högtflygande drömmar nästan av sig själva vid den nya 
tidens inbrott — utan att ens ha blivit föremål för en 
vetenskaplig kritik.

(1897)
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Ortodoxismens århundrade, 1600-talet, utmärkte sig av 
lätt insedda skäl för ett starkt begär att omvända kättare 
till den allena saliggörande tron, och i detta fall var det 
just ingen skillnad på katoliker och protestanter, som bägge 
voro lika nitiska. Att dessa omvändelser i vårt land dock 
voro jämförelsevis sällsynta, har sin naturliga förklaring 
däri, att den lutherska läran här var så konsekvent genom
förd, att just ingen fanns att omvända. Men en kättersk 
främling, som kom hit efter att ha avsvurit sin religion, 
kunde däremot alltid påräkna sympatier samt ofta också 
ekonomiskt understöd, även om hans moral just ej gjorde 
honom förtjänt av någon uppmuntran.

Så bestod sig även Uppsala universitet under Karl XII:s 
och Fredrik I:s tid med några ”judei conversi”, som för
tjäna en viss uppmärksamhet och i varje fall fullständiga 
bilden av denna tids kulturhistoria. Vid universitetet voro 
de anställda såsom ett slags språkmästare i hebreiska. Dylika 
språkmästare funnos i de moderna språken — i franska, 
italienska, spanska och någon enstaka gång i tyska — och 
jämte fäktmästare, dansmästare, ridlärare och dylika s. k. 
exercitiemästare, bildade de en grupp för sig inom det lärda 
samhället. Inom det semitiska språkstudiet förefalla dylika
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övningslärare oss väl tämligen överflödiga, men detta stu
dium hade ända sedan 1681, då den duglige Peringer blivit 
professor i orientaliska språk, inriktat sig på den rabbinska 
litteraturen, och här voro onekligen de judiska rabbinerna 
de mest kompetenta lärarna. De flesta av denna tids mera 
betydande svenska orientalister studerade därför gärna på 
sina utländska resor under någon berömd rabbin. Men att 
inkalla någon dylik i landet var naturligtvis av religiösa 
hänsyn ej möjligt, och man var därför inskränkt till sådana, 
som avsvurit sin tro och antagit den sanna kristna läran.

Den första f. d. rabbin, som fick anställning vid universi
tetet, hette ursprungligen Moses ben Aron, men hade efter 
dopet antagit det mera kristet klingande namnet Johan 
Kämper. I en inlaga till konsistoriet av 1704 berättar han 
själv om sina tidigare öden: ”Det lärer ofelbart Venerando 
Consistorio i friskt minne vara, på vad sätt jag i denna 
Kungl. Akademien kommit att sätta mig neder, nämligen 
sedan Hans Högstsal. Majestät, glorvördigst i åminnelse, 
givit den fordom högvördige och höglärde Herr Laurentius 
Norrman befallning vid dess avresa till utrikes orter att 
hitbringa någon Conversum, som till ungdomens nytta här 
vid akademien skulle bliva konserverad. Och som bemälta 
sal. Norrman, ingen finnande av de kvaliteter han ville och 
fordrades, förnam, att jag då för tiden till Sverige över
kommen var, gjorde han sig om min ringa person under- 
kunnig och detsamma Venerando Consistorio föreställde, 
varuppå följde en günstig rekommendation till Hans 
sal. grev. Excell. Herr Kansleren, vilken av sitt stora 
nit till studiernas florerande, detsamma beviljade, för-
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unnandes mig ett litet underhåll, tills dess man vidare för- 
numme min stadighet i den kristliga religionen samt flit i 
den studerande ungdomens information och undervisande, 
då jag ock sedermera att avböja all suspicion om veksinnig- 
het beslöt hos mig att ingå ett kristligt äkta förbund, det 
ock sedan vann sin fullbordan.”

Då detta skrevs, hade han en sex à sju år uppehållit sig 
i landet, och han tycks således under Karl XI :s sista rege
ringsår ha kommit till Sverige, där han gift sig med en 
svenska, Anna Strömer, som överlevde honom. Den berömde 
filologen Laurentius Norrman hade företagit tre resor till 
utlandet, den första 1679—1680 för att studera den rab
binska litteraturen, den andra 1691, då han hade till upp
gift att särskilt taga kännedom om judarnas förskansningar 
och medlen att undergräva dem, och den tredje 1695. Det 
var tydligen denna, som Kämper avsåg, och han hade så
ledes kommit till Sverige 1695. Huruvida hans omvändelse 
berott på någon övertygelse eller ej, är naturligtvis omöj
ligt att avgöra, men hans vandel tycks ej ha givit anled
ning till några anmärkningar, och han förefaller ha varit 
en verkligt lärd talmudist; åtminstone yttrar sig en så kom
petent domare som Erik Benzelius mycket förmånligt om 
hans kunskaper. Själv uppger han, att många, som nu inne
hade boklärda höga och ansenliga tjänster, betjänat sig av 
hans studier och att han använt så stor flit på de studeran
des undervisning, att han för sig själv knappt någon timma 
haft till rekreation.

Karl XI, som ju ej kan beskyllas för att ha slösat med 
statens medel, gav honom ett årligt anslag från statskon-
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toret — troligen 200 daler smt — för att han skulle under
visa ungdomen vid universitetet, och efter den tidens mått
stock var detta inte så litet. Men 1701 klagade Kämper 
hos kanslern, Bengt Oxenstierna, att det ”föll sig svårt” 
för honom att leva på denna lön, i följd varav han anhöll 
att bliva med något stipendium understödd. Och som jag 
— skrev kanslern — ”hörer honom berömmas för sin flit 
och skicklighet” och som han var sysselsatt ”med nyttiga 
verks utarbetande, så tycker jag mycket kristligt vara, att 
en sådan conversus framgent styrkes i sitt goda uppsåt och 
njuter ett underhåll, som han någorlunda kan vara hulpen 
med.” Kanslern rekommenderade honom därför till ett sti
pendium, och ett sådant fick han också — egendomligt nog 
inom den juridiska fakulteten; men något annat var väl 
ej ledigt.

I samma skrivelse hade Kämper påpekat det lämpliga i, 
att han erhöhe ”någon distinktion från den allmänna ung
domen”. Hans ärelystnad sträckte sig vid detta tillfälle dock 
ej längre än till önskan att i domkyrkan slippa stå bland 
studenterna och att i stället få plats i adjunkternas bänk, 
och denna anhållan blev även beviljad. Sitt kyrkliga nit 
visade han också strax därefter. 1702 anhöll han nämligen 
om att få låna 600 dal. från universitetet till pappers upp
köpande till ett verk, som han hade för händer ”och för
modligen lärer ha god nytta med sig såväl till att bringa 
judarna att erkänna sanningens ljus som ock närmare upp
täcka den kristeliga doctrinam och antiquitates judaicas”. 
Då den teologiska fakultetens dekanus, till vars censur 
arbetet lämnats, gav en mycket förmånlig attest om dess
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renlärighet, fick Kämper av bibliotekskassan, dock mot bor
gen, låna 600 daler. Som borgesman fick han kyrkoherden 
och prosten i Orebro Johan Strömer — tydligen en släkting 
till hustrun, möjligen Kämpers svärfar. Räntan bestämdes 
till sex procent, och lånet skulle amorteras med Kämpers 
stipendier.

Emellertid blev det för honom allt svårare att under 
krigstiden dra sig fram, och 1704 anhöll han om ett akademi
hemman. Då konsistorium visserligen avslog denna begäran, 
men förklarade sig icke vilja ”underlåta att vara honom på 
annat sätt behjälplig”, bad han att bli antagen till arren- 
dator å något hemman. Och här hade han bättre tur, ty 
Olof Rudbeck förklarade sig vilja ta honom till arrenda- 
tor på sitt prebendehemman Nontuna, och vidare skrev 
konsistorium till kanslern och rekommenderade honom för 
hans ”vackra erudition” till någon tillökning från den fond, 
som var anslagen till conversos, ”jämväl ock av prebende- 
pastoratet Hageby och Ramstad uppå de ordinarie utla
gorna, som härtills varit anslagna till kungl. akademien”.

Men långt ifrån att få någon ökning kom Kämper i stäl
let i allt svårare omständigheter. Kriget slukade alla inkom
ster, och den summa, som anslagits till de ”omvända”, kunde 
ej utbetalas. Kämper blev därför reducerad till sitt lilla 
studentstipendium och den biförtjänst, han kunde ha i 
övrigt, och 1709 fick man av fattigkassan ge honom 16 
daler smt ”för dess medellöshet i dessa svåra tider”. Någon 
mera stadigvarande plats fick han först 1714, då han av 
regeringen utnämndes till — bokauktionator. Det kung
liga brevet härom — undertecknat av hela interimsregeringen
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med Ulrika Eleonora i spetsen — är onekligen karakteris
tiskt för denna tid: ”Emedan den från judiska läran om
vände och vid akademien i Uppsala för sin vackra vetskap 
uti orientaliska språken antagne magister Johan Kämper 
medels en underdånig supplik sin stora torftighet och ganska 
knappa utkomst tillkännagivit, anhållandes, det han på ett 
eller annat sätt måtte i någon måtto soulagerad och under
stödd bliva, och Vi i anseende därtill samt dess åtskilliga 
vackra arbeten, som han efter vederbörandes vittnesbörd 
till studiernas befordran gjort, gärna vilja hava honom hul- 
pen och till sina villkor förbättrad, men i brist av andra 
publika medel ej funnit något tjänligare än att tillägga 
honom den frihet och förmån att efter framlidne auktiona- 
torn von der Hardt där vid akademien förrätta de bok
auktioner, som intet immediate under akademien höra” etc.

Den belöning, som till sist tillföll den omvände, var där
för icke vidare lysande, och Kämper fick icke heller länge 
njuta av den, ty redan 1716 slutade han sina dagar — efter 
vad det förefaller i den ytterligaste misär. Konsistoriet nöd
gades att av fattigkassan ge änkan ett anslag av 20 daler 
smt för att få mannen i graven. Och detta var det minsta 
möjliga. Framför mig ligger en räkning på begravnings
kostnaderna för en student, som avled alldeles samtidigt, 
och de stiga till 183 daler kpt eller 60 y2 dal er smt. Att 
döma härav kostade endast likkista, svepning och likstol 
av enklaste beskaffenhet 20 daler smt. Vid studentens be
gravning serverades dessutom vin, öl, kringlor och kon
fekt — en post, som förmodligen indrogs vid den gamle 
rabbinens.
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Konsistorium skrev vidare på änkans begäran till kam
markollegium och berättade där, att hon ”för medellöshets 
skull intet förmår beledsaga sin avlidne käre mans lekamen 
till sitt vilorum, så framt hon därtill icke kunde erhålla de 
medel uti Stockholm för förflutna och innevarande år, som 
Hans Kungl. Maj:t behagat till förbemälte hennes mans 
underhåll i livstiden allernådigast anslå”. Huruvida dessa 
medel utfallit eller ej, framgår ej av handlingarna. Och en 
annan begäran — att få åtnjuta nådår — tycks icke ha 
beviljats. Hans stipendium var för övrigt på lånevägen utta
get i förskott, så att Kämper själv redan i livstiden uppburit 
sitt nådår, utan att lämna något kvar åt änkan.

Av konsistorieprotokollen att döma var Kämper en man, 
som ganska mycket höll på sin värdighet. Vid upprepade 
tillfällen vände han sig till konsistorium med begäran att 
erhålla en bestämd rang — det var ju denna tids ”honnetta 
ambition”, och Kämper var i denna punkt ej mera löjlig 
än hela samtiden, för vilken rangfrågan hade en avgörande 
vikt. Men konsistoriet hade ingen myndighet att utdela nå
gon rang och hänvisade därför rabbinen till Kungl. Maj:t, 
som icke tycks ha upptagit frågan till prövning.

Men inom universitetet fanns det andra vägar att bli 
bemärkt, och 1704 meddelade rektor, att rabbi Kämper för
klarat sig vilja publice hålla en oration på hebreiska, ”den 
han sedan vill avsätta på polniska”. Detta beviljades av 
konsistorium, som dock med fog påpekade, att om talet 
skulle översättas, så vore lämpligare att översätta det till 
latin än till polska, som vid universitetet var ett mindre 
känt språk än latin. Redan detta — att offentligen få orera
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vid ett universitet — var ju en stor heder, och denna öka
des ytterligare. Ärkebiskopen och prokanslern, som tycks 
ha varit honom särskilt bevågen, medgav nämligen, att han 
fick åtnjuta den för en man i hans ställning ovanliga ut
märkelsen att hålla sitt tal från den ”övre katedern”, som 
eljes var förbehållen professorer och deras vederlikar, under 
det att studenter och andra av den kategorien blott fingo 
uppträda i den nedre. Men detta tycks ha retat Kämpers 
egentlige förman, professorn i orientaliska språk Daniel 
Lundius, och vid det nästa konsistoriesammanträdet be
svärade han sig över Kämper, som utan Lundius’ censur 
vågat trycka en skrift på hebreiska — en gravskrift över 
ärkebiskopinnan — och på denna kallat sig ”interpres 
linguæ rabbinicæ et thalmudicæ in Academia Upsaliensi”, 
till vilken titel — som kunde uppfattas som professor — 
han alls icke hade någon rätt. Med anledning härav be
slöts, att rektor skulle tillhålla honom att ej trycka något 
utan vederbörlig censur och fråga honom, vi han vågade 
kalla sig interpres. Vad den förra anmärkningen beträf
fade, svarade Kämper, att ärkebiskopen både censurerat 
skriften och själv skickat den till tryckeriet. Titeln hade 
han ej ditsatt, utan hade denna kommit dit, sedan han läm
nat skriften från sig; ”eljes anhåller han, att konsistorium 
behagade giva honom någon titel, förmedels vilken han kan 
ifrån den studerande ungdomen distingueras”.

Lundius gav sig emellertid icke, utan klagade året därpå 
ånyo över, att Kämper kallat sig ”interpres” och påstod, att 
det icke var tillfylles, att Kämper privatim åtvarnades, utan 
ville Lundius, att han i konsistorium skulle publice tilltalas
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härför. Med anledning härav uppkallades Kämper i konsis
toriet, där han på skarpen ansattes i denna riksviktiga 
fråga. Han tillspordes då först, vilken titel han erhållit i 
det kungl. brev, vari han tilldelats ett anslag från statskon
toret. I detta hade, såsom han medgav, han endast kallats 
”conversus”. Men å den andra sidan anförde Kämper, att 
Christian Gerson uti Leipzig kallade sig den tiden, han 
där var, lector linguæ thalmudicæ, och är mycket mindre 
erfaren i det språket än han; så tyckte Kämper emot honom 
väl kunna kalla sig ”interpres”. Denna förklaring appro- 
berades emellertid icke, och Kämper erhöll en offentlig 
varning.

När man därefter kom in på censurfrågan och yrkade 
på, att Kämpers arbeten skulle granskas och gillas av Lun
dins, tycks rabbinen ha förlorat tålamodet och svarade: 
”om någon censurerade dess skrift, skall han vara så god 
i det språket som han, och eljes tillåter han icke, att någon 
dess skrift censurerar”. Detta fann Lundius personligt och 
frågade, ”vad för hemligheter i den skriften är, som han 
icke förstår”, samt antydde därjämte, att där funnes åt
skilligt, som för en kristen och en rabbi conversus vore 
oanständigt. Detta förundrade Kämper så mycket mera, 
som början var tagen från en psalm, ”den han dock annor- 
ledes uttytt, och lärer ingen förstå dess metod och inven
tion”. Sedan Lundius genmält, att ingenting fanns i skriften, 
som han icke — även utan anlitande av lexikon — förstod, 
så ingrep prorektor och åtvarnade rabbinen, ”att han icke 
måtte vara för stolt i sitt tal”. Kämper svarade, att ”jag 
tänkt, att det jag skrivit skulle lända akademien till heder;
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men nu bliver det mig annorledes uttytt”. Prorektor ytt
rade då, att rabbinen icke så skulle upptaga hans förma
ning. Man erkände väl hans flit i informerandet in thal- 
mudicis et rabbinicis, men kunde ej tillåta, att han be
gagnade en titel, till vilken han ingen rätt hade.

Efter denna sammandrabbning höll sig Kämper en tid 
tyst och vände sig till ett arbete, som vid denna tid åtnjöt 
ett stort anseende bland semitisterna, en talmudisk kom
mentar till pentateuken, kallad Sohar, och 1710 anmälde 
han i konsistorium, att han utarbetat ett extrakt av detta 
arbete, ”uti vilket finnas härliga saker till den kristna reli
gionens sanning och styrka, varav man kan se, att den 
gamla judiska synagogans tro om Messias haver med de 
kristnas varit enahanda, havandes han samma sitt verk, som 
handlar såväl om trinitate som om Messias’ både förned
rings- och upphöjningsstånd och är såsom en nyckel till 
Kabbala, framvist för åtskilliga av de höglärda herrar pro- 
fessores så i theologica som philosophica facúltate och deras 
nöje och behag häröver inhämtat”. Med anledning härav 
hemställde han, att biblioteket skulle inlösa hans manuskript.

Bibliotekarien, den lärde Erik Benzelius, till vilken ären
det remitterats, fann dess värde väl sådant, att det borde 
förvärvas av universitetet, men ansåg lämpligt, att det för
sågs med en latinsk översättning. Emellertid fick Kämper 
för den del, han nu lämnade, 150 daler, och under följande 
år uttog han ytterligare då och då en summa för detta arbete.

I ett annat fall ställde man sig mera tveksam till hans 
verksamhet. 1712 anhöll nämligen Kämper att få föreläsa 
över judarnas ritual. Men om denna begäran yttrade pro-
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f essor Celsius: ”Om Ven. Consistorium finner, att en så 
angelägen lektion kan anförtros åt rabbi Johan Kämper, är 
jag icke emot hans begäran, men min oförgripliga mening 
är, att det stycket är så grannlaga att röra vid, att den, 
som intet har theologiam väl inne, såväl dogmatice som 
exegetice, kan därvid själv lätteligen fara vill och föra 
jämväl andra på anstötliga meningar.”

Med anledning härav vägrades Kämper att läsa härom och 
hänvisades till sina vanliga lectiones. Betänkligheten be
rodde nog på rabbinens egenskap av konvertit, ty senare 
röjde man ett mycket stort intresse just för det föreläsnings- 
ämne, som man 1712 funnit så betänkligt.

Kämper hade nämligen en mycket flitig lärjunge, Anders 
Norrelius, som sedermera blev bibliotekarie och som började 
med en latinsk översättning av Kämpers extrakt ur Sohar. 
Samme Norrelius tog sedermera, 1736, då han var biblio
tekarie, på ett ganska originellt sätt upp sin gamla lärares 
idé. Av ett och annat tillfälle — skrev han till konsistorium 
— ”som nästlidne hösttermin sig tilldrog, märkte jag, med 
vad begärlighet den här vid akademien studerande ungdo
men åskådade de antikviteter och ceremonier, vilka uti ju
darnas synagogor fordom och än i dag övliga äro, och har 
jag till att befrämja deras nytta i gemen och isynnerhet 
deras, som älska filologien och traktera studium theo- 
logicum, fattat det uppsåtet att inrätta en synagoga härstä- 
des, vilket mitt välmenta uppsåt jag så hos Hans Höggrevl. 
Excell., vår nådige kansler, som hos Högvördigaste Herr 
Ärkebiskopen, vår höggunstige procancellarius, vederbör
ligen tillkännagivit”. Dessa hade ställt sig välvilliga till pla-
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nen, som torde kunna ”lända akademien till någon lustre”, 
och ärkebiskopen hade proponerat, att Norrelius skulle få 
den salen till synagoga, ”vilken i samma hus med domkapit
let just svarar däremot”. Detta hade av domkapitlet bifal
lits, varpå order gått till vederbörande att låta förfärdiga 
fönstren till samma sal. ”Nu emedan min tanke är att så 
inrätta denna synagoga, att högre och nedrigare personer 
skola hava lust att se henne, vartill erfordras någon hjälp 
av penningar”, så anhöll Norrelius att ”med publika medel 
få låta vitlimma bemälta sal och den med ett bord, ett 
vackert skåp, en kateder, några stolar och annat nödvändigt 
innanrede förse och pryda”.

Därjämte inlämnade han till konsistoriet en förteckning 
på ”några rara judiska antikviteter”, som superintendenten 
Wallin ville försälja till biblioteket för ett pris av 50 riks
daler specier. Dessa antikviteter inköptes verkligen, sedan 
priset nedprutats, men om synagogan tog man sig någon 
betänketid, och Norrelius inlämnade därför en ny skrivelse 
till konsistoriet, vari han berättade, att han låtit kalla 
snickaren, mäster Petter Sandberg, till den tillämnade syna
gogan och där visat honom, vad som borde göras. Med 
anledning därav hade Sandberg uppsatt ett kostnadsförslag, 
som slutade på 206 daler kpt, och Norrelius anhöll nu, att 
konsistoriet av hänsyn till ungdomens nytta ville hos kans
lern begära denna summa till rummets sättande i vederbörligt 
stånd. Härpå svarade konsistoriet, att man skulle med 
snickaren ackordera om ett lindrigare pris, men själva syna
gogans inrättande fann konsistoriet vara gott och nyttigt,

JI



EN RABBIN VID UPPSALA UNIVERSITET

”såvida staten därmed ej på något sätt graveras, viljandes 
likväl konsistorium för det verket ej stå i ansvar”.

Detta var således i hövlig form ett avslag, och den höv
liga formen berodde tydligen därpå, att kanslern redan 
förordat förslaget, ehuru han först velat inhämta konsis
toriets yttrande. Någon synagoga tycks därför ej ha 
kommit till stånd, och i varje fall innehålla handlingarna 
inga vidare underrättelser om Norrelius’ originella idé.

(1918)
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EN FANTAST PÅ KARL XI:s TID.

Karl XI:s tid var allongeperukens period — stel, styv 
och korrekt, och det fantastiska, ungdomligt överdådiga i 
Gustav Adolfs, vår hjältesagas tidsålder, var förbi. Det var 
under denna period, som den svenske ämbetsmannen kom 
till världen och ämbetsverken började röra sig i de maje
stätiskt kuriala former, som följande tiders statsvälvningar 
icke mäktat krossa. De oändliga skriverierna började, kansli
stilen med dess svarvade, efter schablon gjorda perioder ut
bildades nu, och till och med pikturen får en byråkratisk 
värdighet och grandezza.

De religiösa striderna voro till ända, och man hade slagit 
sig till ro på en bekväm samling av bekännelseskrifter, man 
hade en kongl. psalmbok, en kongl. handbok o. s. v. och 
ett prästerskap, som städse var redo att freda den antagna 
religionen, om någon skulle taga sig det orådet före att vilja 
störa det allmänna lugnet med några nya hugskott. Inom 
vetenskapen funnos även pålitliga vaktposter, som tillsågo 
att ”enigheten” ej turberades av några novatores och klok- 
lingar. Allt var således ställt på bästa sätt, och då en miss
nöjd stämma någon gång lät sig höras, hade man censur
plakatet att tillgripa såsom en osvikligt verkande munkavle, 
vilken för övrigt nästan var överflödig, då den välupp- 
fostrade allmänna meningen tydligen alltid kände sig gri-

53



EN FANTAST PÄ KARL XI:s TID

pen av en anständig £asa, så snart några mera revolutionära 
satser uttalades. Det behöver icke sägas, att detta heller icke 
ofta hände, och det kan ju därför äga ett visst intresse att 
ägna en stunds uppmärksamhet åt den kanske mest sam- 
hällsvådliga författaren under Karl XI :s landsfaderliga 
regering.

Hans namn är icke mycket känt: Anders Pedersson 
Kempe. Han var bördig från Västergötland och skall, enligt 
en uppgift från 1700-talet, ha varit född 1622. Någon 
lärd bildning erhöll han icke; ”man kan”, säger han i ett 
av sina sista arbeten, ”förundra sig över att en person som 
jag skriver böcker — jag, som icke studerat och varken 
kan hebreiska, grekiska eller latin, men som under tjugu år 
varit soldat.” Helt visst var denna uppfostran också en 
bland anledningarna till att han under hela sitt liv var 
uppfylld av en bitter animositet mot de ”lärde” och deras 
opraktiska studier.

Vid unga år gick han in vid artilleriet och flyttade sam
tidigt till Norrland, där han först såsom konstapel place
rades vid garnisonen på Frösö skans i Jämtland, som nyss 
förut blivit lagt under den svenska kronan. Kommendant 
på skansen blev kort därefter en egendomlig personlighet, 
som på Kempes liv kom att utöva ett avgörande inflytande, 
nämligen överstelöjtnanten Matthias Franck, som samtidigt 
med utnämningen nobiliserades och antog namnet Draken- 
stjerna. I kungl. biblioteket finns ett alldeles unikt, alke- 
mistiskt arbete, kallat Der Philosophischer Weg zu der 
wahren Materia Warhafftiger Universal Medicin (1669), 
som Klemming efter en äldre anteckning tror vara författat

54



EN FANTAST PÄ KARL XI:s TID

av Drakenstjerna. Detta är dock knappast troligt, men icke 
dess mindre synes Drakenstjerna haft rykte om sig såsom 
en grundlig kännare av de hemliga vetenskaperna. I ett av 
sina arbeten omtalar Kempe, hur han råkat ut för en svår 
sjukdom; ”min hustru”, säger han, ”som för många små 
barns skull icke litet bekymrad var, sade till mig: du haver 
ju sett så mycket hos Drakenstjerna. Kan du nu ingenting 
upptänka, som dig hjälpa kan.” ”Då”, yttrar han på ett 
annat sälle, ”kom mig väl till måtta de kemiske hand
grepp, jag hos min förste kommendant, ädle och välborne 
Matthias Drakenstjerna sett och en del på minnet lagt.”

Både Drakenstjerna och hans lärjunge Kempe anslöto sig 
till den riktning inom filosofien och naturkunskapen, som 
i Italien hade uppstått såsom en reaktion mot medeltidens 
ofruktbara spekulationer. Från den tomma leken med be
grepp vände man sig åter till naturen och sökte komma 
dess hemliga krafter på spåren. De flesta av dessa ”naturalis
ter” förvillade sig väl snart från utgångspunkten och slu
tade såsom alkemister, kabbalister, teosofer eller undergörare, 
men i denna återgång till naturen låg dock uppslaget till 
den nyare tidens forskning i dess motsats mot medeltidens. 
Så skriver Kempe följande tänkvärda ord, som bli dess 
mer beaktansvärda, då vi besinna, att naturkunskap så 
gott som alls icke studerades i den tidens Uppsala, som 
ännu företrädesvis var en filosofisk och teologisk högskola: 
”Vad skulle nu vara önskligare och nyttigare än vid 
akademierna, dit ungdomen hoptals löper vishet att lära, 
kemiska verkstäder upprättades och därtill förfarne män 
förordnades, som de unga, vars lust till naturens kunskap
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uppväcktes, icke allenast av själva den heliga skrift och 
naturföljande philosophorum böcker troligen och i enfal
dighet underviste, utan ock med handgrepp utur naturens 
egen jatebur de av bokstaven underrättade ting för ögonen 
få klarligen ställde, som hans tunga därom tillförene för 
öronen ljuvligen spelat haver och således begynna a minori 
ad majus, det är: rannsaka vad i jorden finnes, förr än han 
kliver upp i himlen.”

Det huvudsakliga föremålet för Kempes forskningar var 
att uppfinna en naturlig medicin, som kunde bota för alla 
åkommor, och en dylik trodde han sig till slut ha funnit 
i granens saft. I en liten skrift, som han utgav 1675, be
skriver han alla de förunderliga kurer, han med sin medicin 
åstadkommit, och samtidigt gör han där häftiga utfall mot 
samtidens onaturliga läkekonst. ”Vore”, säger han, ”en 
annan philosophia uppå universiteterna ungdomen tid efter 
annan föredragen och grundligen efter naturens enfaldiga 
verkande undervist, så bleve den ädla naturen och dess in
sänkte krafter bättre betraktad. Söktes därmed icke högt 
anseende, stora titlar och rikedom, utan följdes naturen i 
hennes verkande enfaldeligen — 0, huru mång och nyttig 
medicin skulle man finna, snart vart fjät man på jorden 
träder och icke hava behov att söka på apoteken och köpa 
så snart döden som livet, vartill de, som sådana recepter 
anordna, ingen ringa skuld hava.”

Kempe hade dock alldeles för ringa underbyggnad för att 
bli någon banbrytare på naturforskningens område, och han 
hade alltför mycket av svenskens anlag för mystik för att 
ej förvillas in i de religiösa fantasiernas töcken värld. Denna
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för svenskens natur så liggande mysticism kan spåras icke 
blott hos våra äldsta naturforskare — såsom Forsius, Ches- 
necopherus, Frankenius m. fl. — utan återfinnes även hos 
Stiernhielm och Hiärne samt går under 1700-talet igen ännu 
hos Swedenborg och t. o. m. Linné, vars skrift Nemesis 
Divina otvetydigt vittnar om den store forskarens svenska 
börd. Hos Kempe, vars naturvetenskapliga kunskaper blott 
bildade en svag motvikt mot denna nationella predisposi
tion, slog mystiken ut i fullt svärmeri. 1652 hade han en 
märklig uppenbarelse, och sedermera tycks han allt mer 
och mer ha fördjupat sig i det religiösa grubblets irrsnår. 
Till 1600-talets stelt ortodoxa kyrka trädde han snart i 
opposition, tillbakastött lika mycket av dess världsligt äm- 
betsmannamässiga karaktär som av dess benhårda, prote
stantiska skolastik. Upprepade gånger kallades han inför 
de kyrkliga myndigheterna att varnas för sina djärva utta
landen, och varje gång flammade hans prästhat allt vildare 
upp. Snart började han drömma om det tusenåriga riket, 
och det yrke — krigarens — åt vilket han hittills ägnat 
sig, blev honom nu förhatligt. Av den forne artillerilöjt
nanten blev i stället vår förste fredsapostel, som med en 
fanatism, vilken övergår våra dagars, predikade fredens väl
signelser och förfäktade, att människan under inga förhål
landen äger rätt att gripa till svärdet.

1664 lämnade han sin tjänst, ehuru han först året därpå 
tycks ha erhållit formligt avsked, och begav sig till Am
sterdam, där han lät trycka två på svenska författade små
skrifter, vilka sedermera av några skeppare smugglades in 
i riket. Båda voro översättningar, vilkas tyska original tro-
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ligen författats av samme man eller Paul Felgenhawr, men 
till dem fogade han några tillägg av egen fatabur. Proba- 
torium Theologicum eller Theologischer Prober-Ugn är väl 
en tämligen svamlande och oredig teologisk avhandling, men 
Kempes ”dedikation” har onekligen sin märklighet i följd 
av det ursinniga angrepp, som här förekommer på sam
tidens ortodoxa prästerskap och statskyrkliga indifferentism.

”Jag haver”, så skildrar Kempe den statskyrkliga upp
fattningen, ”annat att taga vara på än bry min hjärna 
med bibeln; han är så djupsinning att jag efter mycket 
läsande ändå icke kommer under hans grund. Prästen får 
både tionde och offer; han må släpas länge nog därmed: 
jag tror det han säger, och hans uttydning håller jag mig 
vid. Gud är nu gammal, och de åldrige bliva, såsom barn, 
vettvillingar; deras ord gå som de komma, men prästen är 
min själasörjare. Talar han orätt och gör, det må han för
svara: jag tror enfaldeligen. När jag på alle förestämde tider 
går i kyrkan och vet läsa något av katekesen och svara 
något uppå de gjorda spörsmål, går i rätta tider till skrift 
och avlösning och därpå till sakramentet — och därtill 
måste jag mig fastande bereda, draga mina bästa kläder 
uppå, gå spakfärdeligen; dock måste jag mig väl akta, att 
jag för duken får mitt tillbörliga rum för min höghet och 
sköna kläders skull — när jag allt detta efterlever och 
prästen alltid hedrar, kommandes ihåg han skall leva av 
altaret, så lagandes att jag icke lägger den minsta penningen 
fram, varmed så prästens ynnest som min respekt kunde 
få saknad — vid skriftermålet och avlösning måste icke 
heller glömmas pungen hemma, ty jag ser alltid, att prästens
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ena öga står på min skänk; är den väldig, då spar han ej 
heller trycka handen hårt på huvudet, och då kan du tänka, 
att hans Fader vår och välsignelse går igenom märg och 
ben, ja, jag känner ofta, huru mitt skalkahjärta dansar av 
löje uti min kropp. — Si, när jag så framhärdar mitt le
verne, så är ock prästen på första nick färdig uti min 
sjukdom mig besöka, ty han vet väl, att en dukat eller 
riksdaler till är alltid bättre än två ifrån. Kommer då 
änteligen döden, så måste han visserligen vara min tröst; 
eljes kunde hända, att jag uti mitt elände förginges. Och 
på det prästen så mycket ymnigare av hugsvalandet vara 
må, giver jag honom ett ståtligt testamente, och när min 
hustru giver en skön kanna, silverskål eller too riksdaler, 
så får jag ett övermåttan beröm, ty oansett att var man 
vet mig hava varit på alla laster begiven och därmed intill 
dödsstunden framhärdat, så är dock ingen så dristig, som 
törs säga: Vad säger Eders Högvördighet? Om prästen något 
får, så behöver han det också väl. Han skall hela veckan 
brångas med postillan, innan han kan minnas utan sin läro
faders föreskrivne predikan, ty eljes kunde lätteligen hända, 
att mössen fingo fatt på hans skrivna predikan och åto 
den upp, och måste han sedan till föga heder läsa utan 
postillan.”

Denna skrift var emellertid icke Kempes värsta, icke 
den som ansågs mest samhällvådlig, utan detta var den 
andra, samtidigt utgivna traktaten, som förfäktade en sats, 
för vars förkunnande vår tid t. o. m. utsatt stora belöningar. 
Perspicillum Bellicum — så heter den förgripliga skriften 
•— fördömer nämligen i kraftiga ord varje vädjande till
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svärdet och är ett fanatiskt inlägg emot kriget. Det tyska 
originalet, som Kempe endast översatte, skrevs också 1648, 
då kriget under trettio års tid rasat i Tyskland, av 
blomstrande städer gjort ruinhopar och förvandlat hela 
landskap i ödemarker. Man kan därför icke förundra sig 
över, att författaren blivit varm av sitt ämne, och man kan 
icke gärna fordra, att han skulle svärma för det ”heliga” 
kriget till den allena saliggörande trons triumf.

Många — säger författaren — hålla före, att ”man må 
väl krig föra för den sanna religionen. Men ho vet nu, vad 
den sanna religionen för ett ting är? Ty även därom dispu
tera och strida ju ännu alla mänskliga sekter.” För sin egen 
del är författaren ej tveksam att besvara denna fråga: ”Den 
som kärleken haver mot Gud och sin nästa, han haver också 
den rätta tron, men den som kärleken emot Gud och sin 
nästa icke haver, den haver ej heller den rätta tron.” Slut
satsen är icke svår att draga. ”Emedan det emot den kriste
liga tron är för tron att strida med lekamligt svärd och sin 
nästa hata, ja alldeles döda och mörda, vilken vi dock älska 
skulle såsom oss själva, för den skull är deras tro icke alle
nast en fabel och dikt, utan alldeles en djävlalära, emedan 
de ju lära, att man tron med krig och svärd väl försvara 
må och skall, vilket utan mord och dråp ju ingalunda 
ske kan.”

På samma sätt fördömer författaren även försvarskrig. 
Ej ens fäderneslandets frihet får av den kristne värnas med 
vapen i hand, ty hans rätta fädernesland är icke i denna 
världen utan i det land, vars frihet aldrig kan av vålds- 
verkarens vapen undertryckas.
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Detta är det huvudsakliga innehållet av detta arbete, 
som Kempe 1664 lät trycka i Amsterdam. För vår tid är 
det föga njutbart, uppfyllt såsom det är med fantastiska 
drömmerier om det tusenåriga riket och den eviga freden, 
men det är karakteristiskt för den olyckliga tid, då det först 
skrevs, och det visar, hur grundligt trötta människorna voro 
på de religiösa fejder med svärd och penna, som varat ända 
sedan reformationens första utbrott. 1600-talets slöa orto
doxi var den ena sidan av denna trötthet; Kempes freds- 
fantasier den andra.

Det dröjde någon tid innan arbetet blev bekant i Sverige. 
Först i maj 1666 utfärdades ett förbud mot boken. ”Såsom 
vi äro” — heter det i regeringens skrivelse — ”uti erfaren
het komne, att en bok, Perspicillum Bellicum eller Krijgs- 
perspektiv kallad och intitulerad, är av tyskan på vårt 
svenska tungomål översatt och nu här och där i landsorten 
utspridd bliven, varandes den uppfylld med en hop för
argliga och alldeles olidliga lärdomar och maximer, som 
lätteligen de oförståndige eller ovarsamme, som dem över
komma, till några irringar föra kunna, varför vi ock för 
gott hava ansett den samma alldeles förbjuda låta.” Där
efter utfärdas befallning om exemplarens konfiskation m. m.

Äret därpå infördes emellertid en ny laddning från Hol
land, men regeringen var vaksam: skepparen togs i förhör 
och examinerades — vad straff han fick, framgår ej av 
rådsprotokollen — och exemplaren beslagtogos, ”att de 
kunde för deras enorma materier offenteligen brännas”. Sam
tidigt utfärdades ett strängt förbud ”angående skadeliga 
böckers införsel och hämmande”. Kongl. Maj:t talar där om
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sin kärlek till alla bokliga konster i anseende till den nytta, 
som var och en av goda och gagneliga böckers läsande hämta 
kan. Privilegier och friheter hade därför förunnats bok
handlare och bokförare. Men dessa friheter hade blivit miss
brukade, i det bokförarne ibland goda böcker ofta införa 
onda och helt farliga, som kunna vara uppfyllda antingen 
med grovt och fördömligt kätteri eller smädelser eller ock 
en hop förargeliga och lastfulla lärdomar och exempel, 
varav mycket ont och stor oreda följa kan. Kongl. Maj:t 
ville därför utfärda förbud mot att införa, sälja eller för
yttra slika böcker och skrifter, ”och skola för den skull 
alla bokhandlare vara skyldige vid deras ankomst och 
förrän de något försälja, uppvisa sina riktiga register på de 
böcker och traktater, som de föra med sig, här i Stockholm 
åt vår bibliotekarie, men annorstädes åt biskoparne och Con- 
sistoriis, som, å var ort för sig, med slikt bör hava uppsikt 
såsom och makt hava skola det samma att överse samt 
säljandet av alla sådana böcker förbjuda.”

Såtillvida hade detta förbud effekt, som vi icke vidare 
höra talas om något beslag av Kempes förgripliga skrifter, 
men fullkomligt undertrycka dem och de idéer, som i dem 
förkunnades, lyckades dock icke för regeringen. Den 31 
mars 1671 berättade riksdrotsen i rådet, ”att en djäkne i 
Gävle, Johannes Olai Rahm vid namn, var för sin im- 
pietets skuld och grova emot Christum utgjutne blasfemier 
uti Hovrätten dömd att halshuggas”. Det beslut, som i rådet 
då fattades i denna sak, visar, att Kempes böcker icke 
varit utan allt inflytande på tänkesättet i landet. Angående 
den nyssnämnda djäknen beslöts nämligen, ”att emedan
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hans blasfemier äro horrible, skulle hovrättsdomen så vida 
skärpas, att denne Johannes Olai Rahm androm ogud- 
aktigom till sky och varnagel icke allenast halshuggas utan 
ock å båle brännas skall. Dock må detta senare hållas för 
honom dolt, att det icke till äventyrs bringar honom i 
desperation. Eljes emedan rannsakningen utvisar, att denna 
djäkne skulle sina försmädelser hämtat ur de böcker, som 
Anders Kempe för några år sedan på svenska haver låtit 
trycka uti Holland och intitulerai Perspicillum Bellicum så 
ock Probatorium Theologicum samt den ogudaktiga trakta
ten, som för många år sedan de Preadamitis utgången är, 
ty slöts att brev till guvernören där i landsorten samt super
intendenten i Härnösand avgå skulle att låta uppsöka be- 
mälte böcker, evarest de finnas kunde, och dem genom 
bödeln uppbränna. Skulle ock de här i kansliet liggande 
Kempes böcker, som för några år sedan konfiskerade blevo, 
stadsmagistraten tillhållas, att de må in loco publico 
förbrännas.”

Kempe själv hade dock varit nog försiktig att i tid sätta 
sin person i säkerhet. Från Holland återvände han icke till 
Frösön, utan slog sig i stället ner i Norge i närheten av 
Trondhjem, där han var i säkerhet för den svenska rege
ringens förföljelser, och därifrån utfärdade han i januari 
1666 tvenne till landshövdingen ställda konfessioner eller 
trosbekännelser, vilka väl ej förbättrade hans ställning. I 
kallen Eder lutheraner — skriver han — men den, Luthers 
skrifter ”läsit haver, vet den stora skillnad emellan hans 
och denna tidens lutherdömes lära och öveliga leverne, att 
det mera skiljer än natt och dag.” Den förföljelse, som man
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börjat mot honom, erinrande såväl om ”påvens i Rom pro
cederé som den spanska Inquisitionen, den de nya lutheraner 
(besynnerlig i Sverige) antagit hava och följa; om de det av 
Luthero bevisa kunna, tvivlar jag. Jag undrar — fortsätter 
han — om Eder skall synas vara skäligt skilja mig ifrån 
min egendom och taga maten ifrån så många små, ja, spena- 
barns mun, varav fem eller sex icke kunna hjälpa var
andra ur elden, som i Jämtland väl kunnigt är. Är det icke 
nog, att 1657 och 1658 min egendom för mitt fädernesland 
till ettusende riksdaler i penningar och värde tillsattes? Och 
huru slät jag då med hustru och barn ur Frösö skans beläg
ring kom, är icke allenast Herr Guvernör Excell. själv ve- 
terligt, utan väl fler med, förutom det att min lön för 
gjorda tjänster ifrån 1656 till en stor summa resterar. Är 
sådant kristligt handlat?”

På ett annat ställe framkastar han den misstanken, att 
fogden i Jämtland Daniel Bertilsson anstiftat hela denna 
förföljelse för att komma åt hans egendom. Men icke dess 
mindre vågade han sig då och då in i Jämtland, där han 
enligt egen uppgift besökte marknaderna. En gång höll det 
dock på att gå honom illa. Johan Gyllenstjerna och Gustaf 
Posse, som 1670 befunno sig i Norrland, fingo nämligen 
där höra, att den ”bekante blasfemanten, som hade skrivit 
den elaka boken, Perspicillum Bellicum, And. Kempe vid 
namn, hade kort före deras ankomst varit i en stad Löv
ånger, men sedan dragit bort”. De gåvo då genast hemliga 
order om att han, därest han åter i landet inkomme, skulle 
”tagas vid huvudet”.
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Kort därefter kom underrättelse till Stockholm om att 
Kempe blivit gripen. Regeringen sände då genast befallning 
till guvernören Karl Sparre att till Stockholm översända 
Kempe, som ”är i Jämtland av överstelöjtnanten därsamma- 
städes attrapperad och fasttagen.” Men då denna order kom, 
var fågeln redan sin kos. Kempe berättar själv, att han i 
sju veckors tid hållits i sträng arrest, natt och dag bevakad 
av fyra ryttare, men han nämner icke, hur han blev fri. 
Av Karl Sparres svar på rådets nyssnämnda befallning 
framgår dock, att ”ryttmästaren Berfälz, förr än mina 
ordres ankommo, släppt honom, Kempe, utur arresten, den 
där sig sedan till Norge begivit haver”. Och efter den betan 
vågade sig Kempe icke mera tillbaka till sitt fädernesland.

I Norge tycks han ha fött sig såsom läkare eller — 
kanske rättare — kvacksalvare, och han anför flera lyckade 
kurer, som han där utfört. En kan här citeras: ”Den förste 
mansperson, jag där i Norge hulpit haver, var en bonde 
i Verdalen, icke långt från mig boende.” Han hade stuckit 
sig i fingret med en kniv, och av såret hade sedermera upp
stått ett så svårt fulslag, att hela armen svullnat upp. 
”Sex veckor efter första skadan kom han till mig och be
gärde råd. Jag lät med urin tvätta handen utan och innan, 
så att såren blevo rena, strök så med en fjäder av denna 
Oleo Microcosm! däruti med begäran, han andra dagen 
igenkomma skulle. Då han efter 24 timmars förlopp kom, 
fann jag handen och armen av svullnaden och värken be
friad, fager ihopfallen och all slem materia utlupen.” För 
denna kur, vars övriga detaljer här förbigås, förärade bon
den honom ett norskt pund humle, som är 12 skålpund.

j. — S c h il c k, Svenska bilder. IV. 6S
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”Skulle nu — tillägger Kempe — en chirurgus denna ska
dan hava helat, då hade han det icke under 15 eller 16 
riksdaler gjort, och hade ändock hans hand stått i fara.”

Ibland råkade han dock i strid med de legitimerade läkar
nas och apotekarnas privilegier. 1674 reste han till Bergen, 
och ”då jag — säger han — efter några vänners begäran 
lämnade av mina medikamenter vid avresandet hos min 
värd något kvar, haver apotekaren dem låtit borttaga.” 
Apotekaren hade därvid åberopat sina privilegier. ”Nu 
änskönt bemälte Bergens apotekare med sådan frihet benefi- 
cerad var, så hade jag likväl tänkt, att mina medikamen- 
ters goda rykte, så ock den lilla kvarlämnade portionen 
skulle hava bragt honom till bättre betänkande. Jag är ock 
säker, om han med sina mästare Galeno, Hippocrate och 
Mesua med andra sådana deras sörpor och smörjerier uti en 
gröt tillhopa mängde, vill jag honom mina praktiserade 
medikamenter till motvikt sätta, dem varken han eller hans 
anhang känna, och skall han ännu det jag i kemien för 
tjugufem år förglömt haver, av nöden hava att lära.”

Även såsom författare var Kempe under dessa år ganska 
flitig och utgav småskrifter av religiöst och medicinskt inne
håll såväl på tyska som på svenska. Att döma av ett av 
dessa arbeten tycks han en tid ha uppehållit sig i Hamburg. 
Denna bok, Israels Erfreuliche Botschafft (1686), skall en
ligt några äldre antecknare ha av magistraten i Hamburg, 
där boken trycktes, ansetts så kättersk, att författaren för
visats ur staden, varefter han begivit sig till Altona, där han 
1688 avlidit. Åtminstone är han sista arbete tryckt detta 
år, och därmed försvinner han ur historien.
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Hans arbeten äro, såsom av det sagda naturligt är, ganska 
sällsynta. Något litterärt värde äga de, som man redan 
torde ha observerat, icke, ty sitt modersmål behandlade 
Kempe ytterst illa även enligt 1600-talets måttstock. Men 
hans besynnerliga fantasier sakna dock icke allt intresse, 
enär de otvivelaktigen röja några av de strömningar, som 
rörde sig på djupet av Karl XI :s — ortodoxiens och 
suveränitetens — tidsålder.

(1897)
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FRÅN URBAN HIÄRNES 
UNGDOM.

Det finns flera porträtt av den berömde läkaren Urban 
Hiärne, de flesta från hans mannaålder och ålderdom. Ett 
av dessa visar oss honom iförd den karolinska tidens väl
diga allongeperuk, som likt en lejonman omger ansiktet. 
Dragen äro fula, men linjerna kring ögonen och munnen 
ange en viljestark personlighet, och den skarpa, genom
trängande blicken är sådan den höves tidens kanske kla
raste huvud. Men det finns ock ett ganska sällsynt ung
domsporträtt, vilket graverats av Hiärne själv, när han 
1670 uppehöll sig i Paris. Dragen äro här väl desamma 
som i de senare porträtten, men uttrycket är ett helt annat. 
I stället för de energiska ansiktslinjerna och den skarpa 
blicken se vi här bilden av en drömmande, inåtvänd yng
ling med en halvt beslöjad blick och något blygt, opraktiskt 
och försagt i hela sitt väsen. Visste man det icke, kunde man 
knappt tro, att dessa båda bilder framställde en och samma 
man, och likväl finns denna skillnad, som vi i det yttre 
iakttagit, även mellan den unge och den gamle Hiärnes 
inre människa.

I allmänhet känner man Hiärne blott från hans manna
ålder, då han upptäckte vår första mineralkälla, surbrun
nen i Medevi, då han genom sitt modiga, förståndsklara och
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övertygande inlägg satte en gräns för samtidens sorgligaste 
vidskepelse, de hemska trolldomsprocesserna, då han gällde 
såsom sin tids förste svenske kemist och mineralog och då 
han var landets mest anlitade läkare, vars berömda ”testa
mente” ännu långt efter hans död ansågs såsom ett osvikligt 
läkemedel.

Men det fanns ock en annan period i Hiärnes liv, då han 
ännu icke var den berömde naturforskaren, utan en ung 
drömmare, vilken såg tillvaron i diktens förvillande ljus, 
en yngling, som målade, graverade, sjöng, diktade och spe
lade komedier.

Det är med denne Hiärne vi nu skola sysselsätta oss.

Materialet till denna del av Hiärnes levnadshistoria äga 
vi för det första i hans självbiografi, som likväl skrevs på 
äldre dagar och därför är av mindre betydelse för känne
dom om Hiärnes ungdomsliv, emedan han naturligtvis i 
självbiografien betraktade detta med den äldre mannens 
prosaiskt nyktra blick. Viktigare är därför hans 1665 
skrivna roman Stratonice, vilken, såsom man länge miss
tänkt, är en s. k. nyckelroman, i vilken de diktade person
ligheterna motsvaras av verkliga ur Hiärnes egen omgivning. 
Vilka dessa personer varit, har man dock icke känt — eller 
åtminstone mycket ofullständigt känt. Men nu, sedan 
Hiärnes dagbok för 1665 blivit utgiven, ha gåtorna fun
nit sin lösning. Denna dagbok, skriven på latin, är näm
ligen en fortlöpande kommentar till romanen, och de hän
delser, som i denna skildras såsom fingerade, återfinnas i 
dagboken sådana, som de i verkligheten tilldragit sig.
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Hjältinnan i romanen, Stratonice, hette i det verkliga li
vet Margaretha Bielke och tillhörde Sveriges högsta aristo
krati. Hennes fader, Gustaf Bielke, friherre till Korpo, herre 
till Edshammar, Frösvik och Åkerö, hade fyra år förut 
avlidit såsom riksråd och en av landets mest betrodda män, 
broder till Sten Bielke, som kort därefter utnämndes till 
riksskattmästare, och befryndad med ätterna Baner, Thott, 
Sparre och Oxenstierna. Då hans hustru även avled — 
året efter sin make — hade Margaretha och hennes syskon, 
Thure och Maria Bielke, kommit till fastern, fru Karin 
Bielke, som då var änka efter riksrådet Axel Baner. Vid 
den tidpunkt, då romanen börjar, uppehöll sig dock fru 
Karin jämte sina myndlingar i Reval, där hon vistades på 
besök hos Estlands guvernör, friherre Bengt Horn, som var 
förmäld med hennes enda dotter, Ingeborg Baner.

Romanen skildrar herden Celadons, d. v. s. Hiärnes kär
lek till Stratonice. Själv var han medveten om, att denna 
kärlek var en kärlek utan varje spår av hopp. Någon för
bindelse mellan den obemärkte prästsonen och den högadliga 
jungfrun var i det dåtida Sverige en omöjlighet, och den 
skulle helt visst av hela aristokratien ha beivrats såsom ett 
brott mot adelns privilegier. Hiärne hängav sig heller icke 
åt några illusioner, men han älskade att smeka den fantasi
bild han skapat, och han diktade därför om den oblida 
verkligheten i en roman, i vilken han och hans älskade voro 
hjälten och hjältinnan, och färgerna hämtade han från de 
romaner, med vilka han dittills närt sin inbillningskraft.

Dessa voro inga verklighetsskildringar som våra dagars. 
De handlade om Damon och Amaryllis, om Daphnis och
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Chloe, om Arkadiens smäktande herdar och herdinnor, och 
det verkliga livets stormar upprörde aldrig denna drömda 
fantasivärld. I de fridfulla dalarna vallade den lilla, näpna 
herdinnan sina vitulliga, välfriserade får, och den blyge her
den, som såg upp till henne som till ett högre väsen, vågade 
endast i någon dunkel madrigal eller sonett antyda de kär- 
lekskval, som frätte hans själ. Ännu mindre tillät den 
stränga arkadiska konvenansen, att den lilla herdinnan ens 
med en min röjde den ”amour”, som tärde henne lika väl 
som den stackars Damon. Så suckade de för varandra utan 
att våga komma till en förklaring; de närma sig varandra, 
men stötas åter bort av samma rigoristiska konvenans. Han 
förtvinar nästan av kärlek och hon vill hellre dö än yppa 
de kval, som sönderslita hennes bröst, och först då allt hopp 
synes ute, flyger det förlösande ordet från deras läppar, och 
deras trogna och kyska kärlek finner sin slutliga belöning.

Det var i denna fantasivärld Hiärne levde, då han lärde 
känna Margaretha Bielke, och den roman, han skrev, blev 
därför i viss mån en herderoman. Roman kan man dock 
knappt kalla Hiärnes försök, ty i själva verket skildrar 
Stratonice liksom det latinska diariet blott händelser ur det 
verkliga livet, och dessa händelser ha icke ens i fantasien 
undergått någon starkare omdaning. Men den anda, som 
vilar över skildringen, är dock herderomanens, och från 
denna äro även namnen hämtade. Margaretha Bielke upp
träder såsom Stratonice, hennes lilla syster Maria kallas 
Sophonisba, guvernören Bengt Horn och hans friherrinna 
dölja sig under signaturerna Parmenio och Chione. Marga
retha Bielkes faster, fru Karin Bielke, får namnet Selenista,
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och själv uppträder Hiärne såsom den förälskade och trogne 
herden Celadon.

Jag vill nu efter hans självbiografi, det latinska diariet 
från 1665 och romanen Stratonice söka skildra hans ung
dom, särskilt den episod däri, som gav anledning till 
romanen.

Urban Hiärnes fader var en fattig präst, som flyttat över 
till Ingermanland, där han slutligen blev prost i Nyenskans 
— samma plats, där nu tsarens huvudstad reser sig. I 
skolan därstädes erhöll hans 1641 födde son Urban sin 
första undervisning. ”Jag blev” — skriver denne — ”tillika 
med mina bröder hållen i Nyens skola, underviste av den 
metoden, som då brukelig var, och då jag var i mitt tolfte 
år uti Rhetorica och Logica peripatética var allaredan så 
informerad, att jag mina condisciplar, ibland dem fullväxte 
karlar, övergick i disputerande, som då hölls för det för
nämsta provet av ens lärdom, och då kunde dem med 
predicamentis och syllogismis jämte andra logiska knep uti 
enunciationibus och fallaciis tämmeligen fixera.” Från Ny
enskans skola övergick han vid blott fjorton års ålder till 
det närbelägna universitetet i Dorpat — då ännu en svensk 
högskola — men redan året därpå utbröt det ryska kriget, 
och det gällde nu för de svenska nybyggarna att rädda 
åtminstone livet. Hiärne flydde över med en skuta till 
Narva, där han träffade en morbroder, som satte honom i 
stadens trivialskola, ”varest jag” — skriver han — ”mina 
studier fortsatte intill följande sommar. Men som jag ingen 
förbättring uti studier för mig såg uti Narva och hade lust 
längre däri att kontinuera, fattade jag den resolution att
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begiva mig till Sverige att söka de orter, där studier flore
rade.” Men då han ankom till huvudstaden med den an
språkslösa summan av tre daler k. m. i sin pung, ”grasse- 
rade pestilentian på det häftigaste”, och en släkting satte 
därför den femtonårige gossen på en jakt, som förde honom 
till Gripsholm. ”När jag då” — fortsätter Hiärne — ”till 
Gripsholm med jakten ankom, frågade jag mig vägen till 
Strängnäs, emedan jag hörde, att studierna där tämmeligen 
florerade, och jag av min salig fader ofta förnam, att han 
där även väl hade studerat, och som jag hade förhoppning 
att finna en av mina farbröder därsammastädes, marsche
rade jag dit till fots och ankom dit eftermiddagen den 22 
augusti frågandes efter min farbror. Men ingen var, som 
honom kände eller hört något om honom talas.” Rektorn 
i skolan tog sig emellertid an den faderlöse och hemlöse 
gossen, och i Strängnäs skola fann han äntligen en fristad. 
Uppehälle erhöll han genom den då övliga s. k. sockne- 
gången.

Vid midsommartiden året därpå lyckades han emellertid 
bli anställd såsom informator för ett par prästsöner i 
Stockholm, och med dem följde han till Uppsala. Men då 
disciplarna voro ungefär lika gamla som informatorn, blev 
lydnaden sådan, att Hiärne flyttade tillbaka till Stockholm, 
där han ett par år födde sig genom privat undervisning, 
och först 1661 vände han tillbaka till Uppsala, sedan hans 
broder Thomas då skickat honom medel att där fortsätta 
studierna.

Redan som barn hade han varit en skicklig ritare, 
och under sitt uppehåll i Stockholm hade han av en frände,
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som var ”en snäll och konstrik målare, blivit vidare infor
merad i målare- och ritarekonsten”. Av de många tavlor, 
som han målat, är mig veterligen ingen numera med säker
het känd, men de kolorerade teckningar, som förekomma i 
hans dagbok, visa, att han besatt en icke vanlig färdighet, 
och det kopparstick, som han 1670 utförde i Paris — hans 
nyss omtalade självporträtt — röjer, att han var mer än 
blott dilettant.

I Stockholm och Uppsala började han nu måla porträtt 
samt giva undervisning i ritning, ”vilket mig” — skriver 
han — ”ju längre, ju rikare näring tillbragte, så att jag 
där på orten icke allenast ingen nöd eller fattigdom led, utan 
ock kunde göra extraordinaira dépenser”. Bland dessa extra- 
ordinaira dépenser räknade han ock den tid, han nu fick 
tillfälle att ägna åt vitterheten. Bland hans umgängesvän
ner befunno sig de båda bröderna Columbus, de kanske 
mest hoppgivande av det dåtida Sveriges yngre skalder, 
bröderna Wollimhaus, även de sedermera bekanta såsom 
författare, m. fl., och med deras hjälp inrättade Hiärne 
nu en teater på Uppsala slott, där man spelade åtskilliga 
originalstycken, bland dem Hiärnes Rosimunda — vår 
första antikiserande tragedi. ”Alltså” — skriver Hiärne — 
”förnötte jag min tid uti Uppsala ibland flitigt studerande, 
akademiska övningar och allehanda lustiga tidsfördriv av 
målande, commcedier och svenska poesien och visor och 
andra carmina, älskad och ärad av många vänner, som jag 
den tiden i ymnighet vann genom ljuvligt och redligt 
umgänge.”
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Emellertid voro dessa sysselsättningar icke hans enda. 
Strax utanför staden, ej långt från Vaksala, låg gården Eke, 
och dit tycks Hiärne ofta ha vandrat ut, dragen till en 
ung flicka, som i hans dagbok skymtar under namnet Fidel- 
lina. Om denna ungdomskärlek, som också för hans fantasi 
synes ha antagit formen av en herderoman, få vi endast 
några antydningar, ty det bevarade diariet börjar, just som 
denna episod i hans liv avslutas. För den första och andra 
maj finns dock följande annotation:

”På Eke. Psyche visade sig ej synnerligen älskvärd med 
anledning därav, att Lindamor, som hon älskade, var när
varande, och detta målade jag även av i två bilder på 
papper. Emellertid stannade jag kvar där för Fidellinas 
skull, men — olycklig älskare som jag var — träffade jag 
henne icke. På aftonen var jag tillsammans med Columbus. 
Sedan jag av vinet blivit modigare, gick jag två gånger 
förbi Fidellinas fönster, och min rodnad förrådde då min 
kärlek för den älskade, som såg mig från sitt fönster. Jag 
satte alltför stor tilltro till Delius’ löften.

2 maj begav jag mig med Delius till Phyllis och Fidellina, 
men de hade redan stigit upp, under det att vi hade hoppats 
motsatsen. Jag fick då tillfälle att kyssa Fidellinas hand 
och vände därför något gladare hem.”

Kort därefter erhöll Hiärne ett brev från brodern, Tho
mas Hiärne, som kommit över till Stockholm från Reval, 
där han vistades såsom sekreterare hos Estlands guvernör 
Bengt Horn. På broderns uppmaning reste Urban då till 
Stockholm, och väl kommen dit, förmåddes han av Thomas 
att följa med till Estland. Efter en kollation på vin och
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ostron i Evert Haas källare stego de båda bröderna ombord 
och ankommo den 9 maj till Reval. De första dagarna an
vände Hiärne till att bese stadens märkvärdigheter samt 
hälsa på sina båda yngre bröder, vilka han ej sett, sedan 
pesten omkring tio år förut drivit honom från hemmet. 
Henrik och Karl Hiärne voro nämligen ock i tjänst hos 
Bengt Horn.

Guvernören befann sig för tillfället ej i Reval, utan vis
tades på det några mil därifrån belägna godset Wiems, och 
dit begav sig nu Urban för att börja att måla av detta; 
ändamålet med hans resa tycks nämligen ha varit att dels 
taga några vyer från Reval, dels få tillfälle att porträttera 
några medlemmar av den Hornska familjen. Han började 
på baronens befallning med en tavla, föreställande Wiems, 
varjämte han målade ett porträtt av hovmästaren Sven 
Göthe.

Då han anlände till Wiems, var Bengt Horn ännu ej 
uppstigen, och han fick därför närmare en timme vänta i 
audiensrummet. Först inträdde Selenista (d. v. s. fru Karin 
Bielke), ”och icke långt därefter” — så skildrar han sitt 
första möte med Stratonice — ”trädde ett beläte, som var 
över alla målningar med skönhet och fägring begåvad. När 
Celadon henne såg, ack, huru blev han lika såsom med 
en ljungeld slagen och kände sig en oförmodelig eld i bröstet, 
den dock likväl tämligen dämpades, när han av sin broder 
förnam henne — såsom hennes klädebonad utvisade — 
vara av en ganska hög härkomst.” Det var nämligen Mar
garetha Bielke, dotter av riksrådet friherre Gustaf Bielke. 
Men trots hennes höga börd flammade kärleken upp hos
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honom, liksom ”hade man tänt i en blårhop, den där haste- 
ligen förbrännes”.

Något tillfälle att tala med den sköna fick han dock icke 
på länge, utan måste nöja sig med att under de gudstjänst
stunder, som dagligen höllos för Bengt Horns husfolk, ”med 
ögonen skjuta några små och lätta kärlekskolvar”, vilka 
Stratonice till en början syntes ”föraktligen upptaga i an
seende till hans oansenlighet, besynnerligen efter han, som 
tillförene av hovfolket så högt utropad var, icke med sin 
kropps fägring och andra beskaffenheter så däremot sva
rade”. När gudstjänsten var slut, ”gick Celadon ut uti en 
lönlig och bittersöt ängslan, och begynte den nyss upptända 
och tillika utslocknande elden mer och mer taga till. Men 
ju mindre förhoppning han hade, ju mera älskade han, tvärt 
emot alla andra älskare, som sig med förhoppning alltid 
bespisa”. Hennes börd var så hög, att han icke kunde hop
pas att ens få samtala med henne. Gick hon någon gång ut, 
var hon alltid åtföljd av några kammarjungfrur, och in i 
kvinnogemaken kunde ingen utom guvernören själv komma. 
”Intet fönster vette heller så utur hennes kammare, att han 
kunde få se henne där sittande och då med en ödmjuk hatt
lyftning eller ögnavink insinuera sig. Summa: alla vägar 
voro honom igenslutna. Hans endesta tröst, att få se henne 
uti gudstjänsten, förminskades tämligen, när han tänkte vid 
sig själv: efter hon hade härtill sett på honom intet annat 
än av förvetenhet; när hon nu den släckte, så bevärdigade 
hon honom ingen ögonsyn igen.”

För att dock imponera på Stratonice och hålla ”sin re
putation i akt” sällskapade han aldrig med det lägre hov-
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folket, utan blott med brodern, prästen och informatorn; 
”de andra talte han fuller vänligen till, dock det med korta 
ord.” Så småningom växte likväl hans mod, och en dag, 
då han råkade Stratonice, tog han sig före att ”med brutna 
och kärleksfulla ögon” giva henne sin böjelse till känna. 
”Då hon detta varseblev och honom granneligen åskådade, 
tog han till sig, likasom förfärad, en eldröd rodnad över 
ansiktet och slog sina ögon med bedröveliga miner åt jorden. 
Sanningen att säga, denna gången bevekte Celadon henne 
så, att hon utan återvändo begynte se uppå honom.”

Längre än till detta blygsamma resultat kom Hiärne dock 
ej, så länge familjen vistades kvar på Wiems. Men den 17 
maj återvände alla till Reval, och Hiärne följde då med. 
Han hade då den turen att slippa åka med det andra hus
folket, som ju kunnat nedsätta honom i den älskades ögon, 
och i stället fick han dela vagn med rådsherren Nierot. 
Emellertid hade hans artistiska talang förskaffat honom 
gynnare. Stratonices kammarjungfrur hade han vunnit ge
nom att för dem avrita ”en adelsfru, som sov under pre
dikan”, vilken skämtsamma prestation väckte deras synner
liga belåtenhet, och då Thomas Hiärne för Bengt Horn 
visat de porträtt, Urban gjort av hovmästaren, prästen och 
Thomas Hiärne själv, fann baronen så stort behag i dessa 
bilder, att han av den unge artisten beställde sitt eget por
trätt, och därmed var tillträdet till den friherrliga familjen 
öppnat för den smäktande Celadon. Han började med att 
porträttera Bengt Horns och Ingeborg Baners lille son, ett 
barn på två år, vilket vållade honom åtskilligt besvär, då 
den unge herren ”nickade hit och dit i sällsamt lynne, snart
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leende, snart gråtande efter alla barns maner.” Då emeller
tid den unge baronen slutligen insomnade, lyckades porträt
tet så väl, att ”alla, både stora och små, önskade sig bliva 
värdiga att av Celadon avsättas”. Dagen därpå fick han 
avbilda guvernörens son i ett föregående gifte, därpå må
lade han en annan medlem av familjen, herr Krister Horn, 
vidare den lilla Maria Bielke och ännu några andra. Målet 
för hans drömmar var dock att på duken få återge den 
älskades egen bild, men ehuru han hade hoppats det, yttrade 
hon dock icke någon önskan om att bli förevigad av hans 
pensel.

Emellertid måste Bengt Horn i några angelägenheter resa 
till Stockholm. Familjen följde med, och i fartyget upplät 
man plats även åt Thomas och Urban Hiärne. ”Nu önskade 
Celadon” — skriver Hiärne — ”ingenting högre än en 
kontinuerlig motvind, att, då de länge dröjde på vägen uti 
hamnarna, han måtte få tillfälle insinuera sig hos sin amasie, 
efter man på resor har uti sådana fall mycket större frihet 
än i städerna, och är större plaisir uti lundar och skogar 
vanka än i de öde stenhusen.” På Ålands hav tornade man 
lyckligtvis emot en annan skuta, och medan fartyget nöd
torftigt reparerades, gingo de unga damerna i land på en ö. 
Den trogne Celadon följde med, men ”tordes ännu icke giva 
sig i sällskap med en så förnäm nymf”. Han gick därför 
allena in i skogen i sina kärleksfulla tankar. ”Men lyckan 
hade rätt föresatt sig att driva sitt spel med honom, ty 
när han tänkte sig vara allsomlängst från sin ädla ögon
fägnad, träffade han Stratonice allena med sin syster uti 
tjockaste lunden, där de plockade allehanda blomster.” Han
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vågade sig då fram, hjälpte dem att plocka blommorna 
”samt binda dessa till kransar, och på hemvägen hjälpte han 
dem över stenar och gärdesgårdar”.

Bekantskapen var således gjord, och den fortsattes även. 
Snart kom fartyget in i Stockholms skärgård, och man lade 
då till vid Hälsingholmen, ej långt från Ingemars ö och i 
närheten av Frösvik, som ägdes av Margaretha Bielke och 
hennes syskon. Även nu stego de unga fröknarna i land, och 
denna gång blev Urban Hiärne deras uppvaktande kavaljer. 
Den yngsta, den lilla Maria, ledde han vid handen liksom 
”en courtisan sin maîtresse, evart som de i lundarna gingo, 
antingen till att plocka åtskilliga slags blomster eller ock 
andra trädfrukter”.

Dagen därpå hölls predikan ombord, men vid middags
tiden begav sig sällskapet ånyo i land, och under anförande 
av Hiärne gästade man en bondby, där han fägnade de hög
adliga unga fröknarna med ”landsbygdstraktamenter”. En 
idyllisk måltid av ägg och mjölk framsattes, och sällskapet 
lät sig väl smaka. Hiärne började nu känna sig såsom famil
jens maître de plaisir och önskade, att den motvind, som 
höll dem kvar vid Hälsingholmen aldrig ville upphöra. Till 
råga på nöjet kom Stratonices bror, den unge Thure Bielke, 
från Frösvik, och i honom hade Hiärne en gammal bekant, 
enär han förut varit hans ritlärare.

Tyvärr blev dock vinden bättre, och den gamla fru Karin 
Bielke begav sig med sina brorsbarn till Frösvik, under det 
att Bengt Horn och hans gemål togo en galeja och rodde till 
Stockholm. Med dem följde den stackars Celadon, vars kär
lekssaga nu för en längre tid avbröts. Han började väl att i
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Stockholm måla Bengt Horns och hans friherrinnas porträtt, 
men Stratonice fick han blott en gång tillfälligtvis se, då i 
sällskap med riksskattmästaren Sten Bielkes döttrar.

Själv fick han också annat att tänka på. På Norrbro 
hade han mött sin gamle gynnare, Olaus Rudbeck, och denne 
hade då givit honom ett viktigt uppdrag. Den unge Karl XI 
skulle nämligen — såsom det hette — studera i Uppsala, 
och universitetet ansåg sig skyldigt att göra dessa studier 
så angenäma som möjligt. Hiärne, som i Uppsala inrättat 
ett slags teater i en av slottssalarna, fick nu befallning att 
antingen utrymma denna eller ock anordna ett skådespel 
till konungens ”plaisir”. Han valde det sista, och arbetena 
på detta drama togo hans tid i anspråk ända till den 15 
augusti, då hans Rosimunda under stort bifall uppfördes 
inför konungen och dennes svit. Ryktet om hans triumfer 
nådde även familjerna Horn och Bielke, vilka då befunno 
sig på egendomen Edshammar, ej långt från Uppsala, och i 
slutet av månaden erhöll Hiärne en inbjudan till fru Karin 
Bielke. Han kom, och de ljuva dagar, som han mindes från 
Hälsingholmen, började nu på nytt. Hans talanger såsom 
målare togos ånyo i anspråk, och på några dagar hade han 
avslutat porträtt av Thure Bielke, familjens fältskär och 
baronen själv, som nu för andra gången anlitade hans konst 
och denna gången honorerade artistens möda med det ansen
liga arvodet av 12 riksdaler.

Under den första tiden av sitt uppehåll på Edshammar 
lyckades han dock icke träffa Stratonice annat än vid de 
gemensamma bönestunderna, och han fick då nöja sig med 
att åter ”bruka sina gamla ränker med ögnastreck, dock
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alltid ganska varligen i begynnelsen och sedan allt mer och 
mer”. Den 31 augusti betecknar han i sitt diarium såsom en 
synnerligen dyster dag. Det regnade, och något tillfälle att 
ens se Stratonice fick han icke. Han satte sig därför i 
”ljuv sorg” i den gamla klockstapeln, där han vemodsfullt 
utgjöt sin klagan i några erotiska sånger. Efter några dagar 
mötte han dock den efterlängtade i trädgården, dit hon 
begivit sig i sällskap med sin faster och sin lilla syster. När 
den trogne Celadon såg dem nalkas, ville han ”intet för 
synnerliga orsakers skull låta sig se, utan gömde sig under 
en vinbärsbuske”, till dess att den gamla frun slutligen gick 
sin väg och lämnade de båda flickorna allena. Han fram
trädde då och hälsade vördnadsfullt, men den sköna tycktes 
nu ha ändrat lynne. Hon vårdade sig knappt om hans häls
ning, utan visade på ett tydligt sätt, att hon icke önskade 
hans sällskap. ”Förbryllad av sorg” — skriver Hiärne i 
sin dagbok — ”drog jag mig tillbaka, utan att veta, vart 
jag fördes av min oro. Otaliga gånger förbannade jag min 
kärlek till henne och beslöt att för alltid glömma henne, 
för vilken jag i min dårskap hittills brunnit, denna hög
ättade, ädelborna, rika och sköna, men tyvärr mot mig ovil
ligt stämda kvinna, vilken jag hittills under oblida öden 
älskat, driven blott av en olycksalig böjelses makt. Ty vad 
kunde väl följa av en kärlek mellan så olika individer annat 
än personliga förtretligheter och åtlöje. Farväl, farväl, ut
brast jag, du hetsiga och gagnlösa låga! Aldrig skall du 
vidare plåga ett oskyldigt hjärta.”

Knappt hade den olycklige älskaren slutat denna bittra 
klagan, förrän han hörde sitt namn ropas. Han störtade
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tillbaka och mötte nu Stratonice, som råkat i en häftig 
förskräckelse över en stor orm, som ringlade sig för hennes 
fötter. Kärleken gav då den försagde Celadon en Herkules 
mod, så att han fattade en väldig stock och krossade ormen 
i hundra stycken.

Genom denna bragd blev freden återställd. Stratonice 
började åter betrakta ”honom med blida och kärliga ögon 
och gav sig i åtskilligt tal med honom”. Därefter följdes de 
åt till björklunden, där Celadon så ofta förut klagat sin 
olyckliga kärlek, ”och nu” — skriver Hiärne i sin roman — 
”lagade herden alltid så, att de gingo där näst gärdesgår- 
darna voro, på det han jungfrurna överhjälpa finge och 
således jämte ett gott famntag karessera dem.” Från björk
dungen slogo de in på en gångstig, som ledde till en bondby, 
där de trakterades med mjölk, ägg och frukter. Vid åter
komsten kunde de båda systrarna ej nog berömma sin 
tappre försvarare, som frälsat dem undan ”den förgiftiga 
kopparormen”.

Följande morgon red Urban Hiärne tidigt in till Uppsala 
— såsom han i romanen säger: ”för att med sin frånvaro 
litet egga Stratonice”, men såsom det av dagboken fram
går även i toalettärenden, som stodo i ett visst sammanhang 
med hans nya kärlekslycka. I staden köpte han nämligen 
saffianskor, strumpor och silverspännen, och i denna ele
ganta dräkt återvände han på kvällen till Edshammar, där 
han fann de unga damerna sysselsatta med att sylta frukt. 
Men en ”intolerabilis cólica” hindrade honom från att njuta 
av deras sällskap.

Dagen därpå vandrade han länge ensam och förtärd av
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kärlekskval i parken, men till slut belönades hans trogna 
väntan, i det att den fagra Stratonice uppenbarade sig där 
för att ”med sina ögon sarga och tillika hela den bedrö- 
vade herden så nu som aldrig tillförene”. Tillsammans 
vandrade de upp för en hög vall, som på andra sidan slut
tade ned mot Fyrisån, och där ristade herden sitt och sin 
älskades namn i grästorvorna. Dessutom ”gjorde Celadon 
sig mycket beskäftig, när hon hade mullat sina kläder och 
skuddade dem fliteligen och låddes vara mycket bekymrad 
för hennes skull. Sedan spatserade de åter ett stycke vägs 
till andra lundar, dädan om aftonen åter hem, då Celadon, 
på hemvägen, jämte Stratonice gåendes, sjöng en älskogsdikt: 
En liten fågel, som med stympta vingar.”

Nästa dag var dyster. Hiärne har melankoliskt antecknat, 
att fältskären rakat honom och att han sorgbunden spatse- 
rat i parken utan att träffa sina drömmars herdinna. Men 
morgonen därpå ”och sedan mest alla morgnar var Celadon 
i trädgården, däråt hennes fönster vette, och under tiden 
sjöng en vers eller annan av det, som kom överens med 
hans kärlek. Och då hon satt i fönstret, gick han för sig 
själv med en maktlös hand under sin bedrövade kind, 
suckandes”. Först på eftermiddagen råkade han den sköna 
och hennes syster och hade då åter tillfredsställelsen att 
rädda dem från en ny orm, som han ”ihjälslog med deras 
största nöje. Sedan besågo de järnhamrarna, gångandes 
därifrån till en bondby, dit de voro bjudna. O himmel! Vad 
fröjd hade Celadon här, som mellan dessa två förnämliga 
och allerskönaste nymfer gick. Då de nu kommo till byn, 
fattade den ädla Stratonice honom mot sin förra vana i
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handen och kramade honom, då hon skulle överstiga, och 
då de sutto till bords — huru sköto de båda ögonen emot 
varandra och gåvo varandra uppenbarliga kärlekstecken! 
Dock så, att de närsittande tärnor det inte märkte. Sedan 
de dädan gingo, vände de om med otaliga krokar i den 
lustiga skogen av och till, intill dess de kommo till för- 
bemälte lund, där de sutto ned under en grön björk och 
hade allehanda tal.” Celadon berättade nu några historier, 
i vilka han på ett förblommerat sätt antydde sina kärleks- 
kval, och en av kammarjungfrurna lät honom också seder
mera förstå, att han icke var likgiltig för den eljes så 
spröda Stratonice.

Utfärderna blevo nu allt vanligare och Celadon simmade 
i ett hav av sällhet. ”Alla föregående spatsergångars väl
lust” — skriver han om ett dylikt möte — ”syntes honom 
icke annat än en skugga emot den här, där Stratonice sig 
så familjär och kärleksfull ställde.” Då de tillsammans vand
rade till björkdungen, föreföll det Celadon, som om ”alla 
träd och buskar gratulerade honom hans medgång. Han 
var i sådan fröjd, att han icke väl var vid sig själv. När 
de kommo så långt in i skogen under den förbemälte björ
ken, satte sig den aldraädlaste Stratonice neder och efter 
henne Sophonisba, sedan jämte dem båda Celadon; efter 
honom de andra båda tärnor, Rosette och Melice. Och på 
det tiden icke skulle bliva för lång, förtalte Celadon dem en 
hel hoper historier, särdeles om Aristipp och hans son Cimon 
och Iphigenia. Dädan gingo Stratonice och Celadon allena 
för sig själva ett stycke vägs, var han — ledandes den, han 
en så lång tid hade med outsäglig längtan älskat — sjöng
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efterföljande ode: ”Min jämmers moln är driven hän.” När 
de vandrade vidare, fick Celadon lyfta den älskade över 
gärdesgårdarna, och han viskade då ”något hemligt i öronen 
på henne, därmed han då offentligen sin kärlek tillkänna
gav”. Hennes skoremmar gingo upp, och den lycklige Cela
don fick förtroendet att åter knyta dem, ”vilka occasioner” 
— skriver han — ”ofta mer göra i ett ögonblick än andra 
tjänster ett halvt år”. På hemvägen dristade han sig att ta 
henne i famnen och leda henne vid handen — med ett ord 
hans sällhet hade inga gränser. Vid återkomsten och sedan 
de skilts från varandra, kunde Celadon icke gå till vila, 
”utan löper kring i alla skogar och lundar, tackar himme
len, prisar sin stora lycksalighet och önskeliga medgång, 
allt intill Diana regerade allena i bestjärnade fästet och han 
förmedelst blå mörkret blev hemdriven”.

Men detta var också idyllens sista akt. Dagen därpå 
ankom nämligen ett brev från Bengt Horn, i vilket familjen 
anmodades att bege sig till Stockholm. Hiärne fick nu i 
största hast avsluta friherrinnans porträtt, med vilket han 
var sysselsatt, och knappt mäktig sig själv framstammade 
han några ord till avsked åt den älskade. En kammarjung
fru var då närvarande, så att han icke kunde säga allt, 
vad han hade på hjärtat. Han såg därför blott sorgset på 
henne och hon på honom; ”bägges ögon sade: farväl mitt 
hjärta, farväl, högt älskade vän till all evighet!”

Då han strax därefter reste tillbaka till Uppsala, suckade 
han hela vägen och fällde tårar, och ”alla kringstående träd 
syntes med ett sorgeligt ruskande och sakta bugande klaga 
och undra sig över Celadons bedröveliga kärleksomkast.
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Solen själv syntes vara ganska sorgsen, i det han ganska 
bleker och med moln betäckt nedergick, så snart Celadon 
kom i skogen. Allt var bedröveligt den natten, och intet 
hördes till, utom ett ödsligt surrande i skogen av det kylande 
vädret.” I Uppsala flydde han sitt forna umgänge, han 
varken åt eller drack, och då han slumrade in, drömde han 
blott om Stratonice ”och tyckte sig gå med henne ensam i 
björklunden, men när han vaknade, si, då var det alls intet”. 
Om kvällar och morgnar lopp han kring för sig allena 
samt sjöng åter och åter odet: ”En späd, en klen och 
len viol.”

Med resan från Edshammar slutar det latinska diariet. 
Romanen eller den poetiska dagboken fortsätter däremot 
med att berätta, hur han sökte anknyta en korrespondens 
med en av kammarjungfrurna för att genom henne få några 
underrättelser om den älskade samt hur han en gång träf
fade denna själv i Stockholm. Men ungdomsidyllen i Hiär- 
nes liv var dock faktiskt avslutad med de sköna dagarna 
på Edshammar.

Ännu några år tycks Hiärne ha förblivit trogen sin 
kärlek till Stratonice, och för hennes skull förefaller han 
t. o. m. ha avslagit anbudet om ett förmånligt gifte. Men 
ju längre ungdomen flydde bort, desto mera bleknade också 
herdinnans bild. Tolv år senare eller 1677 gifte sig Strato
nice med Bengt Horn, som då för andra gången blivit änk
ling; redan året förut hade Urban Hiärne trätt i äktenskap 
med ”en ung, däjelig och dygdig, dock fattig och medellös 
jungfru”, och då han slutligen avled 1724 vid 83 års ålder, 
hade han varit gift tre gånger och haft 25 barn.
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Men om herden Celadons saga i det verkliga livet än 
icke blev sådan, som man kunnat vänta, så är dock dess 
början ett karakteristiskt blad i 1600-talets kulturhistoria. 
Urban Hiärnes svärmeri för den lilla Margaretha Bielke är 
en episod i ett konstnärsliv, och liksom de flesta artist
idyller är även denna utan någon egentlig avslutning. Ero
tiken är heller icke vidare djup. Den har sitt hem i fantasien, 
det hela är knappt annat än romangriller, men dessa visa 
oss dock det drömliv, i vilket storhetstidens människor levde 
vid sidan av den faktiska tillvaron. Den förtärande lidelsen 
tilltalade dem icke, utan det ideala livet rörde sig då i en 
halvt pretiös, halvt idyllisk menuettakt. Kärleken var 
denna blåögda, blyga nordiska kärlek, som aldrig höjer sig 
till passionens språk, utan blott lever av drömmar, blickar 
och känslor, och man märker, att Hiärne nästan ängsligt 
håller denna kärlek utanför verklighetens värld, rädd, att 
den skall sudlas, om den råkar i beröring med denna. 
Margaretha Bielke var ett barn, då hon blev Celadons 
herdinna, och trots sina 24 år röjer Hiärne själv ännu 
sextonåringens naivt barnsliga uppfattning av livet, som 
ter sig för honom i herderomanens ideala ljus. Celadon och 
Stratonice äro — om man så vill — 1600-talets Paul och 
Virginie, och den ö, där deras kärlekssaga spelade, låg i 
herderomanens drömda fantasivärld.

I slutet av Stratonice omtalar Hiärne ett samtal, som han 
haft med den vise Sophronius. Denne, som väl kunde draga 
sig till minnes, att Stratonice ”föga hade hunnit över sina 
tretton år, frågade herden, vi han toge sig för att älska 
ett barn. Denne förehöll honom, huru uti sådan ungdom
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bodde så stor snillhet och förstånd jämte otrolig dygd, att 
det vore omöjligt att icke kunna hålla henne kär. Si, så 
förnam Sophronius väl, att han icke älskade henne annat 
än som billigt var, förutan kättja och begärelse. Det är väl, 
sade han, o herde, att du älskar på sådant sätt, som är en 
gudelig kärlek. Vi älska de överjordiska på samma vis, och 
räknas bland de förnämsta dygder och en port till alla goda 
seder, som uppväcker en till att sky och förakta det, som 
gement och orenligt är.”

(1897)
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BIBLISK QVINNO-SPEGEL.

Den litterära uppfattning av poesin, som nu råder, existe
rade ej fordomtima. Även i de stora kulturlanden hade man 
en ytterst frisinnad åsikt om den litterära äganderätten, och 
författare som Corneille, Moliere, Shakespeare, Holberg 
skulle nu icke blott anses såsom oförsynta plagiatorer, utan 
de skulle t. o. m. tangera den juridiska straffbarhetens gräns. 
Corneilles berömda stycken le Cid och le Menteur äro endast 
bearbetningar från spanskan, Abracadabra är stundom ren 
översättning av Plautus Mostellaria, Le Festin de Pierre är 
blott en omskrivning av ett stycke, som kort förut givits på 
fransk scen, och de kanske flesta av Shakespeares dramer 
hade redan i annan gestalt gått över den engelska skåde
banan. Men om man än ogenerat stal från äldre och yngre 
skalder, tog man å den andra sidan sällan vid sig, om, som 
ofta hände, en boktryckare för egen vinst lade beslag på 
och utgav ett arbete, till vilket han saknade varje skymt 
av förlagsrätt, icke ens om han försåg detta med falskt 
författarnamn.

Man hade ännu ej lärt sig att betrakta ett litteratur- 
alster såsom en författares andliga egendom. Ett teater
stycke var blott till för att roa, och nådde man det målet 
genom att omarbeta ett annat drama, såg man däri icke 
någon orätt. Ett religiöst poem var till för att uppbygga,
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icke för att förskaffa sin författare någon ära, och man 
ansåg därför fullt tillåtligt att låna, vad man behövde, från 
den författare, vars framställning lämpade sig för det av
sedda syftet. Ofta brydde man sig icke om att ange 
detta, men lika ofta underlät man att utsätta sitt eget namn 
på titelbladet. Det var arbetet det kom an på, icke författa
ren. När allt kommer omkring, var kanske denna osjälviska 
uppfattning av eget arbete mera storslagen än den estetiska 
och ekonomiska syn på saken, som nu blivit den hävdvunna.

I ett i litterärt avseende så efterblivet land som Sverige 
dröjde denna uppfattning längre kvar än annorstädes, och 
orsaken är lätt att förstå. Någon ära var just ej att i detta 
fall skörda och ännu mindre något guld. Folkskrifter och 
uppbyggelseböcker kunde väl säljas i ganska stora upplagor, 
men dikter, som framträdde med anspråk på estetiskt värde, 
tyckas oftast ha tryckts blott för privat utdelning, och 
alla lärda verk, vilka utkommo på 1600-talet, utgåvos så 
vitt jag vet med offentligt eller någon gång enskilt 
understöd.

Om dessa litterära förhållanden erinras man genom ett 
numera bortglömt, men på sin tid högt skattat arbete, näm
ligen Olof Kolmodins Biblisk Qvinno-Spegel, vars första 
del utkom 1732. Arbetet utgöres av en samling versifierade 
biografier över bibelns märkligare kvinnor. Var och en av 
dessa skildrar i en monolog sin historia, varefter författaren 
tillagt en ”sederättelse”. Tanken på kvinnobiografier av 
denna art var icke ny, och redan Boccaccio hade på latin 
skrivit en samling dylika, vilka sedermera ofta efterbildats. 
Kolmodins bok tillägnades drottning Ulrika Eleonora, och
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dedikationen har den kraftfulla karolinska tidens hela ba
stanta elegans:

”Här komma, allernådigste Drottning, några österländska 
fruntimmer att te sig för Eders Kongl. May:ts höga tron 
och anhålla om ett nådigt beskydd här i riket samt, om 
möjligt vore, att till någon del bliva antagna i Eders Kongl. 
May:ts höga kongl. hov, till vilken ända de hava lärt sig 
det svenska språket och sina kläder efter svenska maneret 
lämpat.”

Sitt arbete hade författaren kallat en ”Spegel”, ty — 
tillägger han — ”speglar hava i alla tider varit det vackra 
könets tyste och förtrolige rådgivare, hos vilka det sig 
angående kroppens behagligheter och utprydande befråga 
plägar”. Denna bok var en andelig spegel, i vilken alla 
”kvinnspersoner, av vad stånd de vara må, såsom i en klar 
spegel dygds och odygds naturliga skapnad se, sig själva 
ofta igenkänna och sina egna behagligheter eller fel varse
bliva kunna”, och denna läsning vore därför långt nytti
gare, än om man många romaner genombläddrat hade.

Om skrivarten, säger Kolmodin, kan man invända, att 
den är allt för slät och enfaldig samt icke äger den ljuv
lighet, som en rätt poetisk skrift anstår. Men, tillfogar han, 
”man erkänner gärna, att denna boken icke är skriven för 
lärda poeter, som i en skrift intet annat än kräseligheter och 
utvalda skönheter söka, utan för fruntimmer, som älska ett 
tydligt skrivsätt och av många krus och konstgrepp mera 
förvillas än uppbyggas”. För poesins skull borde heller 
ingen läsa boken, utan för den påminnelse den ger till 
dygd och gudsfruktan.
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På samma okonstlade sätt nämner Kolmodin i företalet, 
att ungefär en tredjedel av arbetet ej skrivits av honom, utan 
av en annan man, den 1713 avlidne kyrkoherden Petrus 
Hesselius. Bland hans efterlämnade papper hade man fun
nit detta oavslutade arbete, ”och ehuruväl flera önskade att 
se dess fullkomnande och utgivande på trycket, fanns dock 
ingen, som det sig ville åtaga”. Kolmodin, som tyckte ”skada 
vara, att ett så vackert sinnesfoster skulle faderlöst lämnas”, 
tog sig då före att under lediga stunder det fullborda, ehuru 
han gärna tillstod, att historierna kunnat bliva ”mycket 
härligare, om antingen salig Hesselius själv dem hade fått 
framgiva eller hans påbegynta arbete av en annan mästare 
blivit fullkomnat”.

Förlaget överlämnades åt Rikshistoriografen Wilde, vil
ken hade eget tryckeri, och överenskommelsen mellan Wilde 
och Kolmodin är ganska karakteristisk för den tidens lit
terära förhållanden. Upplagan bestämdes till 1,000 exem
plar, vilka Wilde sedermera skulle försälja till ett pris av 
12 à 15 daler per styck. Det honorar, som den beskedlige 
Kolmodin betingade sig, var efter våra förhållanden ytterst 
blygsamt — ”allenast 50 exemplar, dem prosten tänkte 
offerera sina besynnerligaste gynnare”.

Av regeringen hade dessutom Kolmodin tillförsäkrats tio 
års privilegium på arbetet. Då nu emellertid förläggaren 
dels gjorde anspråk på detta privilegium för sin person, 
så att han, icke Kolmodin, skulle ha rätten till alla under 
privilegietiden möjligen utkommande upplagor, dels vägrade 
att utlämna de stipulerade friexemplaren, tyckte en av Kol- 
modins vänner vid namn Malmborg, att detta gick för
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långt och inlämnade en klagoskrift till kanslikollegium, vil
ket han hoppades skulle förhindra, ”att en annan får upp
skära all frukten av Kolmodins använda flit och sinneskraf- 
ter eller att han skall lämnas i mistning av all till vidare 
uppmuntring tjänande douceur”. ”Nitton exemplar — säger 
han — är allt det, som Herr Sekreteraren Wilde under 
tryckningen arktals behagat regalera Herr Prosten med. 
Däremot är boken så begärlig, att, efter det som ryktet 
säger, skall Herr Förläggaren så mycket mindre hava någon 
skada, som han genom dagelig avgång uppå exemplaren kan 
förmoda sig ansenlig vinning. Och ehuruväl prosten alldeles 
icke missunnar Herr Sekreteraren någon fördel, som han 
av detta upplag hava kan, utan snarare sig däröver fägnar, 
så tycker han sig dock skäligen vänta det ringa, han sig 
betingat, nämligen de utlovade 50 exemplaren. — — Vad 
angår ovannämnda privilegium, så all den stund det för 
alla tio åren icke blivit Herr Sekreteraren förut accorderat, 
utan allenast att han emot 50 exemplar skulle göra denna 
uppläggning, ty lärer Herr Sekreteraren icke med skäl 
kunna pretenderá att emot så liten recompence nyttja pros
tens privilegium till flera uppläggningar, som under all den 
tiden ske kunna, utan när han för upplagda 1,000 exem
plar, som nu säljas till 12 à 15 daler k. m. exemplaret, kan 
inom kort tid, i anseende till det att boken så mycket efter
frågas, hava för sitt förlag mer än centum procent, så 
lärer han efter all billighet kunna sig därmed benöja, varan- 
des det ingalunda prostens tanke att hindra Herr Sekre
teraren avsättningen av de nu innehavande exemplaren, 
utan när de, efter förut skedd inventering, på viss tid kunna
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vara försålda, att prosten då själv må hava att fägna sig av 
det för honom utfärdade nådiga privilegio att få göra ett 
annat upplag, helst han det så mycket mera åstundar, som 
han i sina till mig avlåtna brev sig däröver högeligen 
beklagar, att denna uppläggning med ganska många me
ningarna obscurerande tryckfel, utom annan osirlighet, är 
utkommen, vilket nu mera icke står till att hjälpas, sedan 
exemplaren blivit distribuerade.”

Hur denna tvist avgjordes, känner jag ej, men måhända 
sammanhängde fortsättningens fördröjande därmed; den 
andra delen utkom nämligen först 1750 och då på ett annat 
förlag; ty denna del är ”tryckt hos Lorentz Ludwig Grefing, 
på des egen bekåstnad”.

*

Av den stora allmänheten mottogs Kolmodins arbete tyd
ligen med stor välvilja; det intygas icke blott av Malmborgs 
nyss anförda skrivelse, utan ock av den bekante kritikern 
A. Sahlstedt, som i en versifierad stridsskrift nämner, att 
Kolmodin ”allmänt för sitt sköna verk blir tackad”. 
Den högre litterära kritiken förhöll sig mera avvisande, 
och i själva verket var den bibliska kvinnospegeln en gen
gångare från en äldre litteraturperiod. Hesselius var ett 
barn av den karolinska tiden, och Kolmodin, ehuru till lev
nadsåren tillhörande en yngre generation, var till hela sin 
åskådning, också han, en gammal karolin. För den nyare 
tidens män, som uppfostrats i den franska smakens skola, 
skorrade de gamla karolinska poeternas naiva, oförblom-
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merade skildringar i öronen, och i dessa sågo de endast en 
rå otymplighet. Redan 1738 skrev därför Celsius:

”Får jag blott fråga dig, till vilka du väl skriver?
Till kvinnor? Väl. Därav då strax min slutsats bliver: 
då hade du, min vän, bort slika talsätt fly, 
som kunna här och där så ljuva öron bry.”

Och fru Nordenflycht upprepade:

”Spegeln, som du givit kvinnor, 
passar dem vid sexti år. 
Femtonåra läsarinnor
där för mycken kunskap får.”

Dessa hårda domar ha i växlande form återupprepats 
av en senare tid, och nog kan man medge, att ”spegeln” 
icke längre passar för ”Kongl. May:ts höga kongl. hov”. 
Men något av samma charm, som svävar över den Stiern- 
hielmska tidens diktning, dröjer ock över Hesselius’ och 
Kolmodins bibliska rimmerier, och Kolmodin talade san
ning, då han skrev:

Stjärnors infall, rara tankar, 
Höga färger, fina streck, 
Mycken konstig ordalek

Ej på dessa bladen vankar, 
Men enfaldigt skrivesätt.

Sveriges språk, som här ej haltar, 
Brukar jag och lagom saltar 

Rena rim, som flyta lätt.

Ty karolinska äro dock dessa bibliska bilder. Närmast 
skulle vi kanske kunna jämföra dem med de groteska bond
målningar, som fordom prydde dalastugorna och i vilka
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de tre vise männen uppträda såsom välbeställda länsmän, 
Jakobs tolv söner sprätta i cylinderhattar, frackar och pipor 
o. s. v. Att jämföra dessa bondska bibeltravestier med verk
liga konstverk går väl ej an, men de framkalla dock icke 
endast löje, över dem vilar ett skimmer av ett så tro
hjärtat allvar, att vi nästan tycka det vara synd att grumla 
detta: de göra ju intet anspråk på att gälla såsom konst
verk, och varför då bedöma dem efter denna måttstock?

Nästan på samma sätt är det med Qvinnospegeln. Vi 
göra här bekantskap med ett par gamla hedersmän — ty 
det var både Hesselius och Kolmodin — som på sitt gam
maldags sätt moralisera över tillvaron.

Men det är icke någon torr, gudsnådlig och levnadsskygg 
moral, som här förkunnas, utan den karolinska tidens goda 
och glada lynne leker såsom en vänlig solstråle bakom de 
ärevördiga förmaningstalen. På orden skräda de båda karo
linerna alls icke, ej heller på drastiska bilder, men ”frivola” 
— såsom man kallat vissa av dessa skildringar — äro de 
minst av allt. Snarare kunna vi just i dessa partier spåra 
den karolinska tidens starka andliga hälsa, över nudite- 
terna kastade de visserligen aldrig något silkesflor, men de 
njöto å den andra sidan icke av att se dem, och om dylika 
ting talade de som gamla hederliga landspräster, som för
smådde alla omskrivningar och utan fruktan nämnde allt 
vid dess rätta namn. Då de skildra t. ex. hur Jakobs dot
ter Dina förföres, framställa de scenen ungefär, som om den 
skulle ha tilldragit sig i 1700-talets Stockholm, och utan 
att blinka låna de detaljerna från liknande tilldragelser i
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deras egen tid, vilka de såsom själasörjare haft tillfälle att 
behandla. Dina har blivit en ung, lättsinnig, ”alamodisk” 
svenska, och något bibliskt finns ej i hela denna målning. 
Och på samma sätt är det i de andra bilderna. De äro rent 
svenska, starkt realistiska skildringar från den karolinska 
tidens Sverige, och det bibliska inskränker sig blott till nam
nen och handlingens allmänna gång. Denna realism svävar 
visserligen ständigt på gränsen till det komiska och över
skrider icke sällan denna gräns, men å den andra sidan kan 
man dock ej frånkänna dessa kulturbilder en viss neder
ländsk kraft, och lyckas man att abstrahera från den bib
liska omklädnaden, synes åtminstone mig, att komiken till 
en stor del försvinner. För Kolmodins tid låg intet löjligt 
i en dylik realistisk behandling av det Gamla Testamentets 
figurer. För den tidens människor var bibeln något annat 
än den är för oss. Den var en folkbok, vid vilken de upp
fostrats och som de dagligen läste. Dess gestalter voro dem 
därför såsom gamla vänner, och de behandlade dem också 
på vänskapens förtroliga sätt. Abraham och Sara, David och 
Bathseba levde verkligen i deras fantasi, och i följd härav 
lånade de också drag från den karolinska tiden. Anakro
nismen, som på oss verkar så stötande, var för dem fullt 
naturlig — på samma sätt uppfattade de Akillevs och Hek
tor, Paris och Helena.

Att Dinas förförare bjuder henne på socker, vin och kon
fekt är alldeles i stil med hela denna barnsligt trohjärtade 
uppfattning av forntiden, och det är likaledes i stil med 
denna, då den fåfänga Dina vill resa till staden Sichern
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att se, vad kläder de där bära,
Om deras Mäster Hans kan efter modet skära, 
Om sirligt de sitt hår i lockar knollra opp 
Eli’ ha ett litet krims som på en vallmoknopp, 
Vad bröstlapp de ock ha, galoner, band och litsar, 
Om de på sina skor ock bruka silverspitsar, 
Om de så väl som jag vet hålla huvud opp 
Och taga stoltan mine och föra rakan kropp.

*

Vilja vi rättvisligen bedöma dessa bibliska kvinnobilder, 
måste vi fullkomligt se bort från vår tids historiska och 
arkeologiska vetande, och vi böra bedöma dem endast ur 
den synpunkten, att de äro bilder ur den karolinska tidens 
liv. Men därmed följer ock en annan inskränkning. De 
finare själsrörelserna mäktade denna tid ej uppfatta, per
sonligheterna voro då föga komplicerade, och även de högre 
stående voro, psykologiskt taget, lika grovt tillyxade som 
det lägre folket i våra dagar. Ett rikare och mera sam
mansatt själsliv förmå de gamla karolinska skalderna där
för icke återge. Men de lyckas ej illa, då de röra sig inom 
en lägre sfär, såsom t. ex. då Lots hustru skildrar, hur hon 
efter någras berättelse mottog de änglar, som gästade hen
nes makes hus:

Väl några skylla mig, att jag var tvär och sur, 
och för de gästers bud har tagit Lot i skur 

(d. v. s. bannat upp Lot), 
att jag då bittert har som salt i elden sprakat, 
att Lot har dukat själv och själver brödet bakat, 
själv nödgats laga mat, och, när han beddes salt, 
skall jag då svarat ilskt: det vore redan allt.
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Detta är ju en liten prästgårdsinteriör från Hesselius’ 
egen tid. Men en verklig kulturhistorisk godbit ha vi i Kol- 
modins teckning av spåkvinnan i Endor:

Som flugan uti mjölk, som nässlan ibland rosor, 
och som en gråsten bland smaragder och turkoser, 
så sticker även jag bland dessa fruar av 
och stiger fram i raden med min stav.
Jag vet, I undren på, vad sådan gammal häxa 
skall kunna giva fram för nyttig dygdeläxa. 
Månn’ hon sin spådomskonst nu allmänt lära vill, 
och, vad oss hända skall, förut här säga till? 
Månn’ av sin svartbok hon kan låta jungfrur veta, 
vad deras friare och fästmän skola heta?
Hur många män å rad och barn de skola få? 
Eli’ månne hon det vill av deras händer spå? 
Månn’ tro hon signa vill och över värkar läsa, 
och ställa tjuven fram och folk och boskap kväsa? 
Månn’ tro hon hjälpa kan, att kalven intet dör, 
och månn* hon ”harar” har, som öka mjölk och smör?

I lären undra på det jag har kunnat göra, 
men om I skulle allt av mina konster höra, 
så skulle I, jag vet, däröver häpna stå 
och fasa för det ont en käring kan förmå. 
Jag kunde långan väg på smorda käppar rida 
så fort, att fågeln mig i luften månde bida. 
Mitt fartyg stundom var hund, suggor, kalvar, kor, 
därpå jag över skog och sjö till fanders for. 
Jag kunde stormars band med vissa knutar lösa, 
jag kunde fasligt regn i stora skurar ösa. 
Jag kunde, där jag gick, förbanna jorden så, 
att man ej skulle där få skära upp ett strå.
Jag kunde dödligt skott till folk och boskap sända, 
jag kunde tjusa folk och dem i vargar vända, 
förtaga deras mål och andra deras vett, 
och tusen konster till, alltsammans styggt och lett.
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Bibliskt är detta visserligen icke, men nog är det realis
tiskt, och Blåkullafärdernas hemska tid står klar och tydlig 
framför oss. Betydelsen hos Kolmodins rimverk ligger också 
i dylika bilder, och genom sin förmåga att måla dem, för
tjänar han kanske ett bättre rum, än man hittills velat till
erkänna honom i vår vitterhets hävder.

(1901)
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EN KAROLINS SAGA.

Bland Uppsala universitetsbiblioteks manuskript finns en 
handskrift, som enligt katalogens uppgift innehåller akade
miapotekaren Johan Lamberts levnadsbeskrivning. Detta är 
sant, men därjämte finns i samma häfte en annan själv
biografi, vilken icke tycks ha blivit uppmärksammad. För
fattaren nämner heller ingenstädes sitt namn, utan uppger 
blott, att hans fader varit vaktmästaren på gillestugan i 
Stockholm, Måns Nilsson Biörk. Att han själv också burit 
namnet Biörk är således troligt, om än ej alldeles säkert, och 
jag tvivlar ej på, att man genom några rechercher i krigs
arkivet skall få fram en eller ett par notiser om honom. 
Dylika undersökningar har jag emellertid ej haft tillfälle att 
verkställa, och jag nöjer mig därför med att lämna några 
utdrag ur hans självbiografi, vilken enligt Biörks egen upp
gift nedskrevs åtta år efter general Dückers död (1732) 
d. v. s. 1740.

Biörk börjar med att omtala sin barndom. Han föddes 
1682. Vid endast nio års ålder lämnade han föräldrahem
met och kom i tjänst hos kamrer Enhielm, hos vilken han, 
som det synes, hade det förträffligt. Familjen var förmö
gen och hade såväl hus i Stockholm som en strax utanför 
huvudstaden belägen lantegendom. Skog fanns där rikligt, 
likaså hö, och Biörk berättar, att huvudstadens slaktare där
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hyrde in sina oxar till utfodring. Mest tilltalades han dock 
av de präktiga rudor, som hela året om fiskades i en insjö 
med ”dubbel botten” och såldes dels till konungens kök, 
dels till de stora värdshusen.

Detta idylliska liv varade i nio år, och Biörk karak
teriserar sig själv såsom ”en ung, villig, trogen och nog 
avhållen tjänare”, vars sysslor bestodo i att uträtta ärenden 
så i staden som ute på landet. 1701 fick emellertid Enhielm 
brev, ”att han utur sitt kontor ett par tjänliga skrivare ut
sända skulle till arméen, som vid regementen kommissariaten 
förestå kunde med besked och hurtighet”. Med dem följde 
då den nittonårige Biörk såsom dräng, och hela återstoden 
av biografien ägnas åt skildringar från kriget, i vilket Biörk 
deltog ända till fredsslutet.

Biörk var ingen bokbildad man, och hans berättelse ut
märker sig ej heller för någon förmåga att ge livliga 
och målande skildringar ur karolinernas växlande saga. Han 
nedskriver sina anteckningar på den obildade mannens van
liga, kärva och avhuggna sätt, nästan aldrig stannar han 
för att göra några reflexioner över krigets gång eller de 
handlande personligheterna, han går dit man befaller honom 
gå, och vart det bär, frågar han ej efter. Men dock ligger 
det något egendomligt tilltalande i den ofta otympliga 
framställningen. Det är den enkle karolinen, mannen ur 
ledet, vi här höra, och det är hans syn på tingen, vi få lära 
känna. Lycka och olycka tar han med samma jämnmod, 
aldrig är han nedslagen; över de befallningar, han får, reso
nerar han aldrig, och det är honom nog, att konungen vill 
så ha det. Umbäranden och lidanden tar han såsom en
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fullt naturlig sak, och de ofta ohyggliga skådespel, till vilka 
han blir vittne, lämna honom ganska oberörd — han skild
rar dem som rena alldagligheter och utan att pennan darrar 
i hans hand. Men bakom detta sken av känslolöshet ligger 
den karolinska tidens hela glada förnöjsamhet, dess barna- 
fromhet, dess laglydnad och dess villighet att offra allt för 
kung och land — och offra utan alla stora later och granna 
ord. Då man läser denna enkla självbiografi, förstår man 
bäst, hur det var Sverige möjligt att uthärda alla de över
mänskliga lidanden, som Karl XII:s krig medförde. Detta 
folk med nerver av stål kunde dock bära den börda, som 
den främste karolinen lade på dess axlar.

Biörk stötte till hären en fjorton dagar före slaget vid 
Klissow. ”Konungen, ära vare Gud, vann slaget, fick allt 
sachsarnas lägertält, artilleri, fanor, standar, fångar, ibland 
andra en hop kvinnfolk och officersfruar några hundrade. 
Lägret såg ut som en marknad med köpmansbodar. Kvinn
folken sändes strax tillbaka till sitt land, männerna som 
fångar till Sverige.” Därefter övergår han till Thorns och 
Lembergs erövring. ”Lemberg fingo vi med en fyra timmars 
stormande. Fingo ock plundra fyra timmar. Folket gömde 
sig i källarna. Vi gingo upp i stenhusen, koffertar slogos 
upp, och jag fick ett par hundra dukater med annat gott, 
jag gömde på mig, till dess Lagercrona kom in och lät spela 
med trummorna, att vi måste hålla upp med plundrande. 
Där fick konungen ock ett artilleri, men var intet lägligt 
att föra, ty lät konungen spränga dem (d. v. s. kanonerna). 
De lades fulla med krut och en propp före och tändes an 
med löpareldar. Vi kommo sedan i Ermland i vinterkvarter,
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och där mådde vi väl.” Plundringen framställes här såsom 
tillåten, och sannolikt har Biörk rätt, ehuru Nordberg i 
sin historia ger denna episod en mera tillfällig karaktär. 
Han säger: ”i förstone gjorde väl dragonerna någon plund
ring i närmaste husen under föregivande, att de sökte efter 
fienden, men uppå folkets jämmer och klagan lät Hans 
Maj:t förbjuda och hämma allt sådant övervåld.”

Under en 16 veckor låg Biörk i Rheinsback (tydligen 
Reichenbach), ”en stor och vacker stad. I förstäderna bodde 
många hundrade klädesvävare. Uppå rådstugutorget hölls 
musik var middag på allehanda instrumenter. En däribland 
spelte på K. Davids harpa och hade stålskruvar till 
strängarna. Men Hans Litner, som allt än var commissarius 
vid Östgöta kavalleriregemente och allt stadigt följt gene
ralmajoren Burensköld troget åt, skänkte denne harponisten 
en åtta silverskruvar till sin harpa och de andra officerarna 
även slikt, så att han fick harpan full, väl ett par hundra”.

”Utur Ermland gingo vi till Posen; där slogos vi med 
sachsar och polacker. Sedan vid Calitz slogos vi åter med 
sachsarna. Vi strövade hela Polen runt omkring. Om vin
tern gingo vi till Rawitz, där konungens högkvarter var. 
Men Burensköld låg i Högpolen i vinterkvarter i Skork. 
Hans Litner (hos vilken Biörk tjänade) var vid regementet, 
hade mig hos sig, ett par drängar och en proviantskrivare. 
Kom då mycket gott sändandes till honom från woiwoder 
och kastellaner, får, tusentals vagnar fulla med kalkoner, 
höns, gäss och förskräckligen mycket kapuner, grymma feta 
och möra. Ej allenast Burenskölds stat utan ock de andra 
officerarna gavs sådant ut och deltes liberalt. Medan
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konungen stod i Rawitz, kom grevinnan Piper ut och gene
ral Burenskölds fru. Voro där hela vintern. De kommo se
dan, de och flera fruar, andra gången, då konungen stod 
i Sachsen. Men vi marscherade från Skork till Warschau. 
Där stod slaget 14 dagar före midsommar. Generallöjtnant 
Nieroth, som hade smålänningarna till häst, skulle kommen
dera den dagen, men blev ståendes vid Weichseln mot 
polackerna. Burensköld med östgöta kavalleri och överste 
Kruus med tremänningsrytteriet gick på fienden, men hade 
intet mera fotfolk med oss än ett hundrade man, 50 av upp
länningarna och $0 av dalkarlarna, ty de övriga hinde inte 
fram förrän långt efter. Vårt fotfolk stod i tjocka rågen, 
alla i en linje, och syntes bara huvudena. De gåvo sina 
salvor, men fienden visste inte, hur många vi voro. Var 
en förskräcklig hetta och mycket damm. Burensköld kastade 
från sig harnesket i backen; var ej stor man, dock massiv. 
Tyske generalen Paykull, en livländare, red kull sig ner i 
ett dike. En löjtnant Ryberg med två ryttare av livkom
paniet fingo honom levande. Var den, som sedan fördes till 
Stockholm och för den del han hade i den livländska kom
plotten dömd och avlivad i Stockholm på sand vid Norr
tull, oaktandes vad han lovade att göra för konster i ke
mien. Denna Paykulls mundering, rött sammet med guld
fransar, schabrak och pistolkapporna hänga i rustkammaren 
på Hylinge en mil från Norrköping; hörer unga Buren
sköld till.”

”Mot denna hösten vart konung Stanislaus krönt. Grev 
Horn var vid kröningen, konungen intet, utan vid Weichseln, 
där en brygga gjordes vid Warschau mitt emot lägret. Siege-
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roth, som var överstelöjtnant vid Dalregementet, arbetade 
på bryggan och sade så åt konungen, som såg på arbets
folket: ’nådige herre, hur skall jag kunna berätta, om jag 
någonsin kommer hem till Sverige, om denna kröningen, 
som jag intet får se på med.’ Konungen, som älskade bägge 
bröderna Siegeroth, klappade denne på axeln och sade: ’Ger 
Er till frids. Tör väl bli en kröning än av, innan ni kommer 
hem.’ Siegeroth vart överste och skjuten vid Pultava.” Det 
lakoniska tillägget ser nästan ut som en ironi, ty med de 
citerade orden kan konungen svårligen ha menat annat, 
än att han i Ryssland tänkte upprepa samma skådespel, som 
Polen nyligen fått bevittna, och avsätta tsar Peter, liksom 
han avsatt August.

På samma lugna sätt fortsätter Biörk att berätta krigs
händelserna fram till fredsunderhandlingarna i Alt-Ranstadt. 
Grevinnan Piper — berättar han — kom då på nytt till 
armén med många andra fruar. ”Konungen talte ofta vid 
grevinnan Piper, hade henne på högra handen och spatse- 
rade fram och tillbaka i salen. Hon refererade om allt, huru 
i Sverige tillstod. Jag var då rustmästare vid Dückers dra
gonregemente och såg en gång tre konungar spisa vid ett 
bord. I Sachsen värvades nu 13 regementen, alla till häst, 
inga sachsar, men eljest tyskt och svenskt folk. Många 
herredrängar gåvo sig gärna däribland. Därtill kom ingen 
styver ifrån Sverige, utan allt utländska tyska penningar. 
Också eljes skickades stor egendom hem åt... Hände sig 
i Alt-Ranstadt, att fröken Königsmark ville besöka ko
nungen. Kom åkandes med sex vagnar, tre par hästar före. 
Konungen det förnimmandes steg strax opp från bordet och
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red sin väg. Han ville intet se henne. Han lämnade pagen 
Klingenstjerna i kamrarna, kammarherren Klingenstjernas 
son. Hon gick omkring och besåg konungens rum, lämnade 
på bordet sitt porträtt, stort som en medalj, med en deman- 
tekrans omkring och for så av. Konungen hemkommande 
såg på porträttet, men gav det bort åt pagen Klingen
stjerna, och han gav det åt sin mor.”

”Patkull — fortsätter han kort därefter — fingo vi vid 
Königstein; jag var då med kommenderad. Han var en gam
mal herre, tjock och fet, röda kläder skamererade med gull. 
Då han exekverades vart han utsträckt liksom på en lave, 
barbent, bara skjortan med byxor på sig. Hjulen såg han 
hängda över honom på ett spel. Högra armen slogs först 
sönder av hjulet, så vänstra benet, så vänstra armen, så 
högra benet, det femte slaget på bröstet. Löjtnanten av 
överste Hjelms dragonregemente ropade: fort med den skäl
men och landsförrädaren. Huvudet höggs av och kroppen 
i fyra fjärdedelar, som lades på fem stegel, där stodo i rad 
på backen. Detta skedde väl en åtta mil ifrån där då 
konungen var, som med armén tågade genom Polen.”

Om han här visat sig känslolös, då det gällde andra, röjer 
han samma lugn, då det gäller honom själv. Om den för
färliga vintermarschen genom Ryssland skriver han endast: 
”Vid den stora vintern var Litner löjtnant och jag var furir. 
Intet kylde vi oss; dock en gång somnade jag på hästen, då 
hakskinnet fastnade vid kappspännet. Min kamrat ropade: 
sov intet. Jag ryckte till, att det blödde. Vi fingo sedan vin 
hos marketentaren, och med mitt silkesärmkläde höll jag 
därpå. Ryssen marscherade allt undan oss. Vi funno på
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vägen en dag väl en två tusende lik, alla ihjälfrusna. De 
lågo stela på landsvägarna, då vi kommo efter. Men vi hade 
god mundering och våra kappor, nog äta och dricka, ty när 
något fanns, sörjde Kung Karl för oss.”

”Åtta dagar för nederlaget vart konungen blesserad. Rys
sen sände till oss och ville accordera om fred, men emeller
tid gjorde han natt och dag på tre sidor retranchementer 
färdiga. På fjärde sidan hade vi Pultava bakom oss. Men 
hade vi fått skjuta allt strax på Pultava, visserligen hade 
det gjort åt, men Mazeppa bad konungen, att ej sådant ske 
måtte, ty han hade sin syster i staden och all sin egendom 
och hans kosacker även. I en stad Lebedin sågo vi ligga 
på torget fyra Mazeppas överstar i rad halshuggna och Ma- 
zeppas bild hängande däröver i en vippgalge, målad på 
en tavla.

Med Pultavaslaget var det så, att våra måste gå mot 
styckena (kanonerna) i tre retranchementer, ty våra stycken 
stodo vid bagaget vid Niepern en fem mil därifrån. Hade 
våra alltså bara sitt musketeri. Grev Piper och kanslisterna 
blevo tagna för middagen; greven hade nu en trumslagare 
med sig av överste Hjelms dragonregemente; den slog appell, 
en virvel de kalla, tecken att de intet skulle skjuta. Var ock 
Grev Rehnsköld på sin ort fången för middagen; kommen
derade fotfolket. Konungen följde med drabanterna och såg 
salvorna. Gardet var fram i elden. Konungens bår vart sön
derskjuten, och konungen kom undan, blesserad som han 
var, på överste Hjelms häst. Stackelberg, generalen, vart 
sist fången; hade då allenast en 900 man kvar av infante
riet. Han gav tsaren sin värja, men tsaren gav honom värjan
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igen: I haven f äktat, sade han, för Er konung som en brav 
man. Min vän och bekant Hans Litner, som var löjtnant, 
såg jag dagen förut hel glad. Rosenstjerna, Gripenhielm och 
Grev Gösta Mörner sågo honom stjälpa av hästen, och där
med så voro alla hans utlånta penningar åt vänner och 
bekanta komna till ända. Jag kom till Niepern med flera 
och kommo över på flottar, vi gjorde av hus vi revo neder.”

Biörk följde därefter med konungen till Bender, men där 
fick han ej länge stanna. Konungen, som fann det för dyr
bart att i Bender underhålla hela den återstående svenska 
styrkan, beslöt nämligen att sända en del under Gyllenkroks 
befäl närmare polska gränsen, där denna avdelning, om möj
ligt, skulle sätta sig i förbindelse med de svenska trupperna i 
Polen och på så sätt bereda väg för konungens hemmarsch. 
Såsom rustmästare vid Dückers dragoner följde Biörk med 
denna corps och blev med denna tillfångatagen av ryssarna. 
”Jag blev — skriver Biörk — i Muskow med 24 svenske 
och kom till Knes Gregor! Ivanowitz Wolkonski; där 
mådde jag väl och var nog betrodd.”

Sedan han därefter omtalat Moskwas brand, för vilken 
de fångna svenskarna fingo skulden, och berättat den be
kanta anekdoten om Stobæus’ flykt, övergår han till att 
tala om sin egen. Från Knes Gregori kom han till en portu
gis, som var gift med furst Mensjikows syster. Då denne var 
en sträng man, vågade Biörk sig på att rymma. Först kom 
han till Petersburg och slutligen till ösel, där borgmästaren 
i Arensburg hjälpte honom och gav honom respass till Stral
sund. Jag fick då — fortsätter Biörk på sitt lugna sätt — 
”se konungen, som kände mig igen. Fick konungens respass
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till Ystad och Malmö, därom jag anhöll, fri skjuts till Stock
holm och 8 styver om dagen”. Framkommen till huvudsta
den tog han genast tjänst vid dalregementet och deltog sedan 
i hela det norska fälttåget, som han skildrar till konungens 
död. ”Då konungen vart skjuten, fingo vi ordres att mar
schera hem var till sitt. De danska visste, att konungen var 
avliden och sade åt oss: Stackars folk, Er konung är nu död.”

Om krigsåret 1719 har han endast den lakoniska notisen: 
”1719 var jag med vid Stäket, när vi slogos med ryssen.” 
Sedan han därefter ordat något om händelserna 1720, slutar 
han sina enkla anteckningar med orden: ”Året efter fingo 
vi fred på Åland. Följa nu mina pass och besked.” Tyvärr 
saknas dessa i den handskrift, som bevarat den gamle karo
linens minnen.

(1899)
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JOHAN LAMBERTS RESOR.

I en föregående uppsats har jag omtalat ett i Uppsala 
universitetsbibliotek befintligt, tunt häfte, som innehåller 
Akademiapotekaren Johan Lamberts självbiografi. Förfat
tarens namn är säkerligen obekant för de flesta av detta 
arbetes läsare. Det förekommer varken i Nordisk Familje
bok eller i Biografiskt Lexikon. Och de, som erinra sig det 
från Sackléns Apotekarhistoria, äro säkerligen lätt räknade. 
Likväl var Johan Lambert en ganska märklig man. Han var 
en av dessa modiga, äventyrslystna och begåvade svenskar, 
på vilka den karolinska tiden var så rik, en av dem, som 
ännu ägde något kvar av det gamla vikingablodet, och hans 
liv var kanske mera växlande än andra karoliners.

över sin levnad har han författat en beskrivning, som 
dock tyvärr är fragmentarisk. Den avbryter nämligen på 
hösten 1708.1 Men det bevarade torde i alla fall förtjäna 
uppmärksamhet och ger en förträfflig bild av den gamla, 
glada karolinska tiden. Utan att vara skriftställare berättar 
Lambert med liv och hurtighet, och hans anteckningar höra 
nog till de bäst skrivna från denna tid.2

1 Hans följande öden känner jag genom handlingar i Uppsala uni
versitets arkiv, särskilt genom en skrivelse från Collegium medicum.

2 Jag har dock, då jag i det följande återgivit dem, moderniserat 
stavning och kommatering samt i några få fall även satsföljden och 
ordvalet.
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Berättelsen om sin ”ringa, kan ock hända pusserliga, åt
minstone korta pilgrimsfärd” börjar han från början och 
omtalar, att han blivit född i Nyköping. ”Far min, Johan 
Lambert, var en brabantare, införskriven av de s. k. Mom- 
morna, som bland flere förmögne svenske män fabriker och 
mässingsbruk, förnämligast i Norrköping och däromkring, 
inrättat hade och drevo.1 Bland dem var en Wellam Momma, 
som bekom sina privilegier i drottning Kristinas tid, då, 
oaktat det stora tyska kriget påstod, de svenske likafullt 
sina manufakturer och sin sjöfart vaksamligen skötte. Seder
mera blevo dessa herrar adlade till Reenstjerna.

Far min vart gift, strax han ankom, med ett svenskt 
kvinnfolk och flyttade därefter till Nyköping, där hans pa
troner ett ståltrådsbruk begynna låtit och satt honom till 
inspektor däröver. Dessutom och därjämte ägde han sin egen 
verkstad och mådde väl. Konung Karl den elfte låg då i 
fält i Skåne, och Sverige hade råkat i krig med sina gran
nar samtidigt på flera ställen. Men det visste vi uppe i lan
det litet av. Dock begyntes den tiden först om aftnarna de 
bönestunder, som nu i bruk äro. 1676 vart jag född”, och 
Lambert gör därefter en utförlig framställning av allt det 
han hört sin fader berätta om utlandet, särskilt om Aachen, 
varifrån han var.

”Jag bekom av allt detta — fortsätter han — en för- 
träffelig lust att ock få fara kring i världen och se något 
av allt detta vidunder, jag hört hade diskursas om. I Nykö
pings skola lärde jag läsa och skriva, något räkna, litet latin

1 De tre bröderna Willem, Abraham och Jacob Momma inkommo 
till Sverige mot mitten av 1600-talet och voro bland det dåtida Sve
riges driftigaste affärsmän. Släkten var från Aachen.

IB8. — S c h ii c k, Svenska bilder. IV.
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efter vanligheten, deklinera och konjugera. Jag blåste basun, 
fast det gick därefter, hade mina socknar1, dem jag intet 
försummade, och var alltså van vid landsvägarna.

... En gång, då vi hade skollov, fingo vi kamrater lust 
att vandra västerut till där liggande städer. Vi pojkar lade 
råd oss emellan, togo almanackor med oss, böndagstexter 
och allehanda slags visor, kämpavisor, Ramunder den unge 
och Truls med bågen, giljarevisor, Stols Signild i Sigtuna- 
buren — allt begärligt gods och gott köp. Vi ärnade sjunga 
dem först för bondfolket och sedan sälja dem och taga be
talning, sådan som falla kunde. Vi ville följa skjutsgossarne 
åt, när de redo hem igen, eller ock skumpa genvägar till fots.

Från Nyköping kommo vi först och främst till Wreta 
krog. Där begynner Kålmården, en lång, bred och ohyggelig 
skog, där i forntiden, då de inbördes krigen i riket påstodo, 
många mord begingos. Kommo så vidare till Krokek, där 
värdarne fordom gömde liken under stugugolven i djupa 
gropar. Men allt detta läto vi oss icke bekomma.”

Sedan han därefter givit en historik över Norrköping, dit 
de sedan kommo, fortsätter han: ”Vi ville fram till Lin
köping, som är 3 y2 mil från Norrköping, och kommo så 
till Norsholm, där ett nedbränt herrehus syntes, som var 
uppbyggt med holländsk klint, små ljusgula tegelstenar, dem 
köpmännen i Norrköping för ro skull låtit hämta från 
Amsterdam. Där bodde i forna dagar en mäktig påvisk 
biskop, Braxen benämnd, en bland de siste, som måste ge 
ifrån sig de rika gods, Sveriges konungar och andra höga

1 Härmed avses den bekanta ”socknegången”, varigenom en djäkne 
den tiden erhöll understöd. Lambert har strax därefter i texten skildrat 
en dylik.
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herrar till själamässor fordom åt biskoparna skänkt hade. 
Vår lustige gästgivare förtäljde oss, huru denna biskopen 
suttit i sin ekelund en gång vid sjöstranden och väntat på 
folket, som skulle komma hem med färsk fisk. Kom ock en 
fiskare till lands med båten något sent, ty det hade blåst 
emot den dagen, men gav sig likafullt tid, ensam där han 
satt allena, såsom han menade, att sortera fiskarna, förr än 
de upp i herreköket anammades. ’Du gjers, läckerbisk’, sade 
han, ’du skall komma på biskopens disk. Du harv, silveröga, 
kan ock vara bispens höva. Du, Lucas lerbak (det var den 
enda laxen, han bekommit den gången), du blir hos mej i 
mitt träfat.’ Biskopen, allt detta hörande, råmade till med 
hög röst: ’Jag svär vid min biskopshatt: du skall i tornet 
denna natt.’ Fiskaren kände igen målet, fastän han icke såg 
husbonden, vände strax om båten och stötte från land. ’Vad
malssegel, herre, och ekebåt skilja skall vår träta åt’, kom 
så ut på sjön, och aldrig mer såg bispen honom här i 
världen.”

De unga skolarerna fortsatte därefter sin muntra vand
ring till Linköping och Skenninge, där de smakade på de 
”berömda” vetekringlorna och där borgmästaren gjorde en 
ganska kuriös anteckning i Lamberts ”plånbok” (anteck
ningsbok) om Skenninge möte 1248. Till sist bar det av 
hemåt. ”Men vid min hemkomst — skriver Lambert — 
mötte mig den sorgen, att jag fann både fader och moder 
liggande svåra sjuka av en hetsig feber. Barberaren var där, 
som öppnade åder, och så kyrkoherden och bekanta gran
nar. Men till min hjärtans häpenhet och sorg avled min kära 
moder först och några dagar därefter min fader, varvid
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vårt hushåll och verkstaden riktigt över ända gick. Att 
lära hantverket i verkstaden, det fick far min mig icke till, 
och nu var det för sent. Jag fick gå kvar i skolan, men 
lika rådlös var jag, var det med mig stanna skulle.”

Förtvivlad tycks den unge Lambert ingalunda varit, och 
fortsättningen av hans berättelse visar, att han hade den 
karolinska tidens hela glada bekymmerslöshet, som tog da
gen sådan den kom utan att sörja för något ”därefter”. 
Var han fick bo, nämner han icke, ej heller var och hur 
han fick kost, men att döma av vad han strax berättar, 
tycks sextonåringen nästan ha varit sin egen herre.

”År 1692, en tid därefter, hände sig, medan vi pojkar 
lupo och stimmade på torget, att några främmande an- 
kommo med skjuts till Stadskällaren att få sig mat, medan 
de väntade på friska hästar. Stod då en och såg på oss och 
ropade mig på svensk-ty ska: ’min gosse, jag är främmande. 
Vet ni, var hållkarlen håller till, så hjälp mig.’ Jag vände 
mig om, kastade bort sällträdet, tog av hatten och sade: 
’Herre, jag vet, var han bor och även borgaren, den ord
ningen i dag kommer på. Inom en halv fjärdedels timme 
skall Herren ha dem bägge här.’ Så skedde. Hjulen smordes 
och kamparna leddes fram. Den främmande sade åt mig: 
’Jag har hört av värden, hur Edra villkor äro och att ni 
rår om Er själv. Jag heter Fictelius. Vill ni följa mig till 
Stockholm, så skall ni få lära på mitt apotek. Men inom 
en timme — vi gå nu att bese staden — måste ni vara 
färdig.’

Jag var beredd och glad och tackade, lopp i mitt kvarter, 
och allt mitt bagage blev en kasse. Däri låg min rena skjorta,
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min psalmbok, Vestibulum, Orbis pictus1, Æsopi sagor, 
Kyriesångboken och plånboken. Medan vi väntade de främ
mande tillbaka, skrev jag upp miltalen och namnen på 
gästgivaregårdarna, dit vi komma skulle, Svärbo, Pilkrog, 
Södertälje, Stora Äby, Fittja krog och Stockholm, där jag 
väl visste, att jag nu andra ögon få skulle, än jag härtills 
haft, som jag dem ock i sanning bekom.

Vi satte oss på vagnen, och jag ropade åt kamraterna: 
’Gossar, farväl! Sällträdet mitt ska Lasse ha. Hälsa mor
mor, när gumman kommer till staden, och säg, att gäst
givaren vet, vem jag har följt åt. Nu far jag min väg, och 
sist — se mig bak.’ ”

Avskedet från hembygd, släkt och vänner, var, som man 
finner, ej vidare sentimentalt, men för nöjet att få resa, 
glömde han allt annat.

”Resan vår gick i flygande. Min syssla var att låta upp 
grindar och växla skjutspengar. Min nye husbonde var med 
mig nöjd; jag också, på mitt sätt, med honom.

Nu voro vi komna till Södertull. Och medan herren min 
kändes igen av inspektören och besökarna visiterade vagnen 
vår, klev jag upp på Skansberget att skåda Stockholms stad, 
som jag nu för ögonen hade. En gulblå barnhusgosse blev 
min vise. Han nämnde för mig S. Maria kyrka på höger, 
S. Catharina på vänster, S. Gertrud nere i själva staden mitt 
före, S. Frans på vänster, Stora S. Niklas på höger, så 
Slottskyrkan med sina tre kronor, så höga S. Klara torn 
bakom Brunkeberg, S. Ulrika på vänster, S. Jacob på höger,

1 Commenii bekanta skolböcker.
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Karl Gustavs längre bort, förutom Guds församlingar, som 
inga torn hade. Min kamrat pekade på Danviken, som ner 
under oss låg, på Ladugårdslandet, på Holmen, på fran
syska församlingen, finska församlingen, ryska församlingen, 
men min husbonde saknade mig och ropade på tyska: ’Junge, 
junge!’ Vår skjutsgosse hade tagit fram hö ur en slarvig 
säck bak på vagnen åt de flåsande, löddriga hästarna. Det 
såg besökaren på. Jag lämnade min besiktning av staden 
och ställde mig vid vagnen. Gossen tog ur sin matsäckspåse 
ett stycke spiskakebröd åt kreaturen.

’Det är rätt, min gosse, att du är ömmer om dem’, sade 
vår uppsyningsman och gick bort.

Men en femton döda åkerhöns, nyss tagna i nät, dem min 
husbonde fick i Nyköping, märkte uppsyningsmannen intet. 
Honom bjöd min husbonde på ett glas aquavit någon gång, 
då han kom till apoteket. Han tackade därför, och vi foro 
så fort backarna utför över slussen och strömmen, genom 
trånga gator fram till stora torget. Där stannade vi.

Det var midsommaraftonen 1692. Nog minns jag den 
dagen, ty där voro väl en sex dagar å rad välkomöl och 
gästabud i huset. Min husbonde hade en stor släkt och än 
flera vänner och dagligt besök. Han var då kommen från 
Amsterdam, där han ärvt och uppköpt nog materialier, om 
vilka han den glada tidningen erhöll, att de just i dessa 
dagar även till sjöss ankommit och redan på packhuset 
inbragte voro. Han hade skilts från skepparen sin i 
Helsingör.

Jag var å min sida hjärtans glad över mitt fribröd och 
glömde snart nog bort ståltrådsverket i Nyköping, men läng-
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tade £ör all ting att få gå kring i staden, det jag ock fick 
lov till. Jag fick då gapa och se på torg och skeppsbroar, 
på sjön på bägge sidor om staden, på strida strömmen mel
lan malmarna åt söder och norr, på slott och kungshus och
— det mig mera rörde — på bagarbodar, slaktarhus och 
fiskarhus, oxar, som slås och flås mellan björnar, som råma, 
tofflor och skor, som av hudarna redan äro beredda, till 
köps i våningarna däruppöver, vedhögar som vårdkasar, 
Grönagångsgummor och linklädestvätterskor, till hälften 
nere i vattnet, och bönder med skägg och båtsmän utan 
skägg, vedbärare och järnbärare från norr till söder, stim
mande folk på gator och gränder, åkarkärror med körsven- 
ner, stående i ballance, korta schäser, karreter och kuskar 
med skäggvax och mustascher, skyldrande stadsvakter, gar- 
deskarlar marscherande upp och ned, håboiserande och trum
petande, granna kvinnfolk, brokiga mannfolk, pigor med 
byttor och kassar med mat och korgar med frukt, pojkar 
och hundar utan all ända, klockor, som klämta eller slå 
allt jämt och samt, som spela menuetter, då ingen man 
dansar, som ringa dagligen för lik, ängsligt för andra, men 
roligt för dem, som svepa, som gräva och mälta och ärva
— sorl och smuts överallt, som i förstone gjorde mig både 
yr och galen, dock allenast i förstone.”

Efter detta försök till en målande beskrivning på det in
tryck, som huvudstadens rörliga liv gjorde på den sexton- 
årige gossen från landsorten, övergår han till att tala om 
sina läroår hos Fictelius på Förgylta örnen vid Stockholms 
stortorg. Där stannade han i sju år såsom lärgosse och i tre 
såsom gesäll. Men lusten att vandra och komma ut i värl-

I19



JOHAN LAMBERTS RESOR

den hade icke övergivit honom, och 1702 tog han avsked 
av sin mästare för att i utlandet pröva lyckan, obekymrad 
om de krig, som då rasade i hela Europa. På en skuta kom 
han över till Lübeck, där han förgäves sökte få anställning 
på ett apotek. Icke heller i Hamburg ville detta lyckas 
för honom, men där fick han höra, att en plats var ledig i 
— Trondhjem, och utan betänkande inskeppade han sig. 
På vägen höll han två gånger på att bli tagen av kapare, 
först av en fransk och sedan av en engelsk, men skepparen 
lyckades bägge gångerna köpa sig fri, och Lambert ankom 
oskadd till Trondhjem.

Apoteket därstädes förestods av en änka, vars förra pro
visor eller gesäll — som det då hette — hade blivit sinnes
rubbad, förgiven, som han trodde, av ett norskt kvinnfolk, 
som han lovat äkta, men sedermera övergivit. Lambert 
smickrade sig tydligen med hoppet att kunna vinna apo- 
tekaränkans hjärta och med detta hennes salig mans apotek. 
Han visade sig därför ytterst ”tjänstvillig, nykter och tro
gen”. Ett tillfälle att ådagalägga detta nit erbjöd sig genast. 
Efter den förra apotekarens död hade nämligen stadens 
sockerbagare börjat fuska i yrket och införskrivit medika- 
menter, som han sökte sälja till förfång för änkan. Under 
dessa skråtvångets dagar var detta visserligen ett brott mot 
den stackars fruns privilegier, men genom ”korgar av kon
fekt”, som sockerbagaren spenderade på vederbörande, sågo 
dessa emellertid genom fingrarna med hans tilltag. Då grep 
Lambert in och lyckades få en resolution på, att socker
bagarens medikamenter skulle konfiskeras i tullen. Socker
bagaren å sin sida hoppades komma på Lambert med något
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tjänstefel, och lyckades få i stånd en visitation av apoteket. 
Allt befanns då i bästa ordning, och bagaren fick intet för 
sitt besvär. Efter detta prov inbillade sig Lambert, såsom 
han skrev, ”att han väl kunde bliva husbonde i gården”. 
Men ödet hade annorlunda beslutat. Ifrån Köpenhamn kom 
nämligen en ny kunglig resolution, som visserligen innehöll, 
att det blott skulle finnas ett apotek i staden, varjämte 
sockerbagaren bötfälldes, men denne vann dock så till vida, 
att han blev av med Lambert. En brorson till konungens 
apotekare, Becker, skickades nämligen upp från Köpenhamn 
för att förestå änkans apotek, och Lambert fick avsked, 
packade in sina saker och seglade tillbaka till Hamburg.

Där erhöll han rekommendation på en plats i Reval, dit 
han for och där han trivdes gott. Men snart drev vandrings
lusten honom till Pernau, där han beslöt att utvidga sina 
kunskaper och lära sig även barberareyrket eller — såsom 
han mera hedersamt kallar det — ”Chirurgiam”. Att ”um
gås med klystir (lavemang) — säger han — hade jag allare
dan fått handlaget i Stockholm.” Han tog nu tjänst hos 
barberaren, men ehuru han i detta yrke ännu blott var lär
ling, betingade han sig dock vissa fördelar, nämligen att få 
behålla sin gesällvärja och ligga tillsammans med gesällerna, 
ej med lärpojkarna. Från Lübeck införskrev han ”knivar 
och rakefoder, som flinka voro och det in duplo”. Med de 
svenska fältskärer, som lågo i staden, blev han snart bekant, 
och för att öva sig i deras konst stämde han soldater till sig, 
vilka han rakade för intet eller, som det heter, ”för Guds 
skull”. ”Alltså — fortsätter han — kunde jag inom några 
veckor utan räddhåga tvåla in och taga av ett fullkomligt,
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fast mustascherat skägg, jämväl ock öppna en åder, när 
jag såg mig väl före.”

Genom sina talanger fick han anställning vid Beckers 
regemente och följde med detta till Riga, där general Lewen- 
haupt då låg. I början trivdes han bra, men for, orolig som 
han var, efter någon tid till Pernau och sedan till Reval, 
där han hos sin gamla patron fortsatte sina studier. Här er
höll han emellertid ett mycket förmånligt anbud om anställ
ning vid svenska armén, som då just bröt upp mot Ryssland. 
Han antog det, och efter många äventyr på landsvägarna 
bland en fientlig befolkning, uppnådde han slutligen, strax 
före slaget vid Holofzin, det svenska huvudkvarteret. Med 
armén följde han sedan till Pultava.

Konungen såg han ofta, men första gången de visade på 
honom för Lambert, ”kolnade det — skriver han — i mitt 
hjärta. Jag såg honom gå långsamt, klädd i blå rock och 
med mässingsknappar uti och lädergehäng därutanpå, stöv
lar och sporrar som en annan underofficer, men med en stor 
förgylld knapp i hatten. Bittida om morgonen red han 
kring om armén och lägret och stal sig, som det sades, ibland 
in på officerarna. Men voro de lustige, for han dem förbi. 
Greve Piper gick gråklädd, en fet, tjocker herre. Många 
kavaljerer bockade sig för honom djupt, då han sin hatt 
ej rörde.”

Vid Pultava förlorade Lambert alla sina brev och testi- 
monier, men räddade i alla fall livet och kom med konungen 
till Bender. Att vara stilla i fältlägret tilltalade honom dock 
ej, och han följde därför som livmedikus med envoyén 
Neugebauer till Konstantinopel, där han stannade i tre
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fjärdedels år. Återkommen till Bender, blev han fältapo
tekare, ”men av berömvärt nit och för att fl resa vidare”, 
lämnade han samma beställning och begav sig i följe med 
några svenska herrar ”till Judeam och orienten, varest han 
en noga kunskap inhämtade om de materialier, som där 
växa och på apoteken brukas”. Enligt en annan uppgift 
skall han ha utsträckt resan ända till Egypten, vars pyra
mider han också besåg.

Hur länge resan varat, säges icke, men antagligen hade 
Karl XII redan före dess slut lämnat Turkiet, och även 
Lambert begav sig därför på hemvägen. I Sverige tog han 
ånyo tjänst, först hos Fictelius, därefter i Norrköping, gjorde 
ännu en resa till utlandet, till Jutland, Lüneburg, Eutin och 
Königsberg, varest han överallt hade plats som provisor. 
Men 1720 anmälde han sig såsom sökande till det lediga 
akademiapoteket i Uppsala, som då ägdes av den kort förut 
avlidne apotekar Voigtländers änka. Tack vare de goda 
rekommendationer, han erhöll, fick han verkligen platsen 
och inom kort även änkan Voigtländer. Därmed voro hans 
resor avslutade, och han stannade i Uppsala ända till sin 
död 1738. Genom ett kungligt gåvobrev, utfärdat två år 
tidigare, hade han tillförsäkrat apoteket åt sin andra hustru, 
madame Anna Maria Göknitz.

(1898)
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KURIR OCH POET.

Den av Snoilskys dikter, som blivit det svenska folket 
kärast, är nog ”Stenbocks kurir”, och redan kort efter det 
att dikten blivit bekant, började man spörja efter den verk
lige hjälten, den man, som givit skalden anledning till denna 
så medryckande skildring av den karolinska tidens sista 
stora seger. Både namnet och personen voro redan förut 
kända inom den historiska litteraturen, och i själva verket 
var kuriren Henrik Hammarberg en ganska märklig man. 
Han avled först 1768 och efterlämnade då en handskriven 
självbiografi, som i utdrag meddelades i Georg Gezelii nitton 
år senare utgivna lexikon. Ur denna må några kortare noti
ser här meddelas.

*

Stenbocks kurir föddes 1683 på Viredaholms gård i Små
land och var son till den nyadlade överjägmästaren Gustaf 
Hammarberg. Han uppfostrades för den lärda banan, ej för 
krigarens yrke, och mitt under Karl XII:s polska fälttåg 
utgav han i Greifswald en juridisk disputation, De collisione 
testium. Sedan han — heter det därpå i biografien — ”med 
mycken båtnad för sitt förstånd och snille besökt både in- 
och utländska lärosäten, blev han auskultant i Göta hov
rätt”. Såsom sådan lärde han kort därefter känna Skånes
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nye generalguvernör och antogs till hans sekreterare. Bio
grafien uppger, att Hammarberg ännu den 28 februari 1710, 
då Hälsingborgsslaget stod, varit civil, men att han det oak
tat hade ”den lysande äran att såsom adjutant av greve 
Stenbock bliva brukad”. Men detta synes bero på något 
missförstånd, ty redan den 12 februari hade Hammarberg 
fått fullmakt såsom ryttmästare vid norra skånska kaval
leriet, och krigare var han således, då han till Stockholm 
överförde segerbudet. Enligt Snoilsky mottog han därvid av 
änkedrottningen en dryckeskanna av drivet silver; enligt 
biografien skulle däremot arvprinsessan Ulrika Eleonora vid 
avskedet ha lämnat honom en medalj i guld av femtio du- 
kater, vilken ännu efter hans död bevarades inom familjen.

Krigare förblev han också under återstoden av den stora 
ofreden, men efter dess slut sökte han sig åter civil beställ
ning och utnämndes då till häradshövding i Luggude med 
lagmans titel. Där stannade han ända till 1737, då han så
som lagman förflyttades till Uppland; två år senare be
fordrades han till vice president i Göta hovrätt, och dessa 
utnämningar vittna onekligen gott om hans duglighet och 
anseende, ty Stenbocks forne kurir tillhörde det slagna 
mösspartiet och var en bland dess bästa riksdagstalare.

Slutligen steg han 1751 till president i Svea hovrätt, men 
tog redan två år därefter avsked och slog sig då ned på sin 
gamla fädernegård i Småland, där han avled 1768 vid den 
höga åldern av åttiofem år — nära sextio år efter det slag, 
som var den märkligaste händelsen i hans liv.

Presidenten Hammarberg omtalas av sina samtida såsom 
en lärd man, och särskilt skall han ha varit en stor filosof
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av den Wolffska skolan. Gezelius berättar också, att han 
skall ha författat en ”systematisk” avhandling med titel: 
”Guds kärleksseger eller eviga nådes beslut att genom den 
andre Adam förlossa och till forna härlighet återställa allt, 
vad genom den förste Adam blivit förlorat.” Detta verk — 
fortsätter biografen — ”förvaras i manuskript inom famil
jen och tjänar till bevis på författarens skarpsinnighet”. I 
manuskript torde det väl också få förbli, om det ännu finns 
kvar. Men däremot ha vi ett annat arbete av den gamle 
karolinen, vilket verkligen är tryckt och visar oss, att Sten
bocks kurir icke blott var krigare och jurist, utan också ett 
stycke av en poet. Ämnet är egendomligt både för en hov
rättspresident och för en kavallerist, ty det arbete han — 
visserligen anonymt — utgav år 1741, bär titeln: Den Be
ständiga Herdinnan uti en Comoedia under twenne öp- 
ningar på Svenska Rim framställd.

Näppeligen skrevs detta arbete först 1741, då Hammar
berg redan var en gammal man, ty presidenter på femtioåtta 
år svärma nog ej längre för beständiga herdinnor. I själva 
framställningen röjer sig också en viss ungdomlighet, och 
troligen ta vi icke miste om vi i denna komedi se ett ung
domsarbete av Hammarberg, måhända skrivet kort efter 
Hälsingborgstiden, medan han ännu bar den blågula vapen
rocken. Det hela är onekligen karolinskt till hela sin anda, 
både herdesvärmeriet och den krigiska tonen, som stundom 
nästan ljuder såsom en genklang av den bekanta Sten- 
bocksvisan.

*
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Om någon litterär ära var författaren tydligen ej ange
lägen, och i en liten kort inledningsdikt, Till Läsaren, ut
säger han detta ganska tydligt. Den börjar:

Var günstig, om du vill — det är mig lika mycket 

och slutar:

Jag måste vara nöjd, ty slutet härpå bliver:
Jag skriver ej så väl som den, som bättre skriver.

Att han det oaktat utgav sitt vittra opus, berodde nog 
på andra skäl. 1737 hade under åtskilliga förnäma herrars 
beskydd öppnats Kungliga Svenska Skådeplatsen, vars verk
samhet tycks ha varit tämligen livlig ända till november 
1741, då Ulrika Eleonoras död framtvang ett årslångt uppe
håll med representationerna. 1743 började man väl på nytt 
och fortsatte ända till 1753, men glansdagarna voro förbi. 
Upprättandet av en ny teater betraktades av många såsom 
en verkligt fosterländsk angelägenhet, och vi se också, 
hurusom en mängd ganska höga herrar slå sig på dra
matiskt författarskap för att förse den unga svenska teatern 
med en repertoar av svenska originalstycken — riksråden 
Wrangel och Gyllenborg, Dalin m. fl. En statistik är i detta 
fall ganska belysande. Mellan 1700 och 1737 utkom icke 
ett enda svenskt original, ty både En bättrad Will-Hierna 
(1721) och Andromache (1723) uppträda bägge, och med 
rätta, såsom översättningar. Men 1737 tryckas fyra stycken, 
som göra anspråk på att vara original, ehuru endast två äro 
det, och 1738 icke mindre än sex. Det förefaller därför 
ganska sannolikt, att även Hammarbergs komedi varit av
sedd för den nya teatern, eller rättare, att han till denna
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överlämnat sitt ungdomsarbete och sedan låtit trycka detta. 
Tyvärr ha vi icke någon fullständig repertoar från den 
Kungliga Svenska Skådeplatsen, ty teaterannonser före- 
kommo endast undantagsvis i den tidens press. Visserligen 
vet man, att en mängd pjäser uppförts, men bland dessa 
finns icke Hammarbergs. Det är således ganska möjligt, att 
hans Herdinna aldrig blivit spelad på den Svenska Skåde
platsen, men å den andra sidan är vår okunnighet i detta 
fall icke något bevis, ty stycket kan mycket väl ha blivit 
uppfört utan att någon notis därom hunnit fram till efter
världen. De sceniska anvisningarna tyda i varje fall snarast 
på, att komedien verkligen spelats på en teater. Dekoratio
nerna voro blott två: ”Teatern representerar en landsbygd 
med åtskilliga vackra ängar och betesmarker, varest herdar 
gå och vakta sina får”, och ”Teatern förändras uti ett grev- 
ligt slott och herreboning”.

*

Den lilla komedien visar, att Hammarberg på dikt
konstens område blott var dilettant — han som så många 
andra av den karolinska tidens vittra författare. Men ehuru 
ovårdad är hans versifikation ganska ledig, och herdekosty
men har ingalunda förvandlat den raske karolinen till nå
gon fadd Celadon. Han, liksom förut 1600-talets krigare, 
älskade väl att för en stund ikläda sig denna dräkt, ty det 
var i den, som tidens idealism helst draperade sig, men den 
smäktande herden glömmer sig lätt för att bli — vad som 
bättre passade för hans naturell — en hurtig och levnads
glad svensk bonde. Vad innehållet beträffar är det föga
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märkligt, och ur den synpunkten kan stycket närmast sägas 
vara en svensk variant till det gamla temat: Robin och 
Marion. Den, som tolkar Höga Visan såsom ett herdedrama, 
spelat av Salomo, Sulamith och hennes älskare, skall också 
här finna en motsvarighet. Och motsvarigheter finnas för 
övrigt i legio, ty överallt, i alla land, ha poeterna spelat 
på detta motiv. Det egendomliga ligger blott i sättet, hur 
de spelat.

Stycket börjar därmed, att herden Florindo klagar över 
att hans herdinna, den sköna Flora, är försvunnen, men 
knappt har han börjat förrän Daphnis uppträder, och hos 
honom är tonen en annan. På herdelivet känner han sig all
deles utledsen; han vill inte gå och vakta får till dess han 
blir lam i hela kroppen och näsan börjar gulna, utan han 
vill bli krigsman:

Jag far ej värr’ än far min for, som lell for tämlig illa;
Han skjuten blev vid Hälsingborg utav en dansker kula.
Jag hämnas vill och skall dess död, fast skotten äro fula.

— ord, i vilka det ljuder en klang både av Geijers Viking 
och av Runebergs Soldatgossen. Då Florindo vill utspörja 
honom om den försvunna, svarar han blott med att prisa 
soldatlivet, kanske från en sida, som just ej tilltalar våra 
öron, men onekligen målar den karolinska tidens sätt att 
se saken:

Florindo, går det icke bra, 
när man får bonden plåga: 
”Hör ut, din skälm, giv hästen hö 
och havre, om den finnes! 
Löp fort, här luktar eljes spö!

9. — S c h iic k, Svenska bilder. IV. I29



KURIR OCH POET

Så skynda dig, bred duken strax,
Slå upp din bästa tunna, 
bär fram bröd, smör, stek, ost och lax!”

Sen höres trumman ljuvligt gå, 
Skalmejor ljuvligt klinga.
Då heter det: ”Marche, stå, gå på —
En hundsvott den, som springer!
Lägg an, ge fyr, se’n värjan ut 
att hämnas edra bröder!”

Med en ”älskogsbuker” som Florindo har Daphnis emel
lertid intet medlidande, utan lämnar denne ensam med sina 
sorgsna tankar. Herdinnan Cloris kommer i hans ställe, och 
av henne får Florindo veta, att Flora blivit bortförd av en 
”främmande fru”:

Hon sitter nu i höga herrars salar, 
går klädd på fransk och är en stadsmö lik. 
Jag tror, att hon om dig rätt litet talar— 
Du fattig är, men hon är bliven rik, 
i silkedräkt och fina lintygskläder, 
med krusat hår och en uppfäster bak.
Var morgon hon nu för sin spegel träder —
Tro mig, det är en mäkta härlig sak — 
För vatten hon det söta vinet smakar, 
för havrebröd en vetekringla vit, 
ja, ost och smör hon redan nu försakar, 
som likväl är en herdes bästa bit.

Summan av Cloris’ tal är, att Flora glömt sin Florindo, 
och i väl tydliga ordalag förklarar hon sin villighet att 
trösta den övergivne och löna honom ”med lika älskogs 
skick”. Men till detta förslag vill den trogne Florindo icke 
lyssna, utan ilar bort att söka sin herdinna, och Cloris stan
nar ensam kvar för att i en visa tolka den försmådda kär
lekens kval.

*
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Den andra akten för oss till det grevliga slott, där Floras 
rövare, greve Sali, residerar, och den inledes med ett sam
tal mellan greven och dennes betjänt Damon, vars mera 
realistiska världsåskådning bryter sig med Salis ideala upp
fattning av kärleken. Samtalet avbrytes av Flora, som kom
mer in med bleka kinder och förgråtna ögon. Slottets prakt 
behagar henne icke, och hon längtar tillbaka till sina ängar,

var man får se sin klena hjord 
av marken blomstret plocka, 
var man ej hörer franska ord, 
ej skådar skåp och docka, 
var källan ljuvligt rinner ner 
och månd’ i dalen brusa, 
var västanvädret liksom ber 
de späda löven susa, 
var fåglar kämpa, vem som bäst 
kan sjunga under liden,

där är herdens rätta element och först där klingar herde
pipan. Förgäves utmålar Sali för henne alla de fördelar, 
hon skulle vinna av att bli grevefru: hon skulle sova på 
svanedun uti fransyska sängar, sitta på sammetspall, åka i 
vagn och kaross, dricka vin och äta läckra rätter. Men Flora 
svarar, att hon sover sött på hö och strå.

Det är min lust, det gör mig gott 
att löpa mig helt trötter.
Sen smakar mig ock maten väl; 
Smör, ost och mjölken vita, 
förnöja allra bäst min själ. 
Dryck kan mig aldrig tryta, 
så länge källan rinner klar 
och springer upp av bergen.
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Ståndaktigt motstår hon således grevens alla anbud, och 
Damons kärleksförklaring har ännu mindre framgång. Sedan 
hon därpå i en monolog bedyrat sin trohet mot Florindo, 
förändras scenen åter till ett landskap.

Där återfinna vi vår gamle vän Daphnis, som nu av bon
den, under vilken han tjänar, iklädes krigsmansdräkt. Då 
kostymeringen är färdig, uppträder åter den klagande Flo
rindo, som nu liksom turturduvan vill sörja sig till döds. 
Men härpå svarar den raske Daphnis:

En tok du är nu liksom förr!
Vad är det du vill börja? 
Om du har äntlig lust att dö, 
så skall jag dig snart visa 
en bättre väg. Din fagra mö 
skall själv det sättet prisa: 
Kom, följ med mig i fiendeland! 
Där, om du leds vid livet, 
skall det utav en tapper hand 
från dig snart bliva rivet. 
Så får du på din döda mull 
det lovord, att du vågat 
dig för vår kung och Sveriges skull 
mot dem, som oss ha plågat!

Älskaren står dock ej till att omvända, och med en visa 
tågar den bálde Daphnis i väg:

Jag är liten,
stor är pliten
Stort är ock mitt mod och hjärta etc.

Därpå förflyttas vi åter till det grevliga slottet och be
vittna nya kärleksförklaringar och nya avslag. För att vinna
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den hårda förklarar greve Sali då, att han vill överge sitt 
stånd och själv bli herde, då Flora blott kan älska en dylik. 
Återstoden av stycket blir nästan burleskt. Sali och Damon 
kläda sig till herdar och följa Flora till hennes gamla 
bygd. Under förevändning att vilja reda till bröllopsfesten 
avlägsnar hon sig från dem och flyr, och de båda falska 
herdarna bli ensamma. Men nu inställa sig herdelivets be
svärligheter. Natten kommer, de äro hungriga och börja 
frysa, när Sali skall plocka blommor, bränner han sig på 
nässlorna och skriker, och till råga på olyckan kommer en 
varg och jagar dem upp i var sitt träd, där de få tillbringa 
en allt utom angenäm natt.

I gryningen råkar Daphnis gå förbi, och han räddar dem 
ur deras vedermöda. Här får författaren tillfälle att infoga 
en liten polemik mot åtskilliga oegentligheter i krigaryrket 
— oegentligheter, som han utan tvivel kände av personlig 
erfarenhet. Daphnis’ rotebonde var fattig och hade icke 
kunnat muta mönsterherren. I följd härav förklarades 
Daphnis vara för ung att få svärja fanan, och den stackars 
bonden måste själv ut. Det var nu icke längre såsom i 
Stenbocks dagar, och getapojken fick stanna kvar vid hjor
den i hopp att snart ”bli karl och mogen”.

Slutet följer av sig själv. Flora återfinner sin Florindo, 
den beständiga herdinnan får sin belöning i den trogne her
dens hand, och för att paren skola bli tu, knyter betjänten 
Damon helt oförmodat en förbindelse med den försmådda 
Cloris. Endast Daphnis och Sali återstå således, men den 
senare vill nu slå älskogen ur hågen:
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Jag vill på gamla jarlars sätt 
i riddarspel mig öva, 
i vett och snille, lag och rätt. 
Min arm vill jag ock pröva, 
om han, som mina fäder gjort, 
bredvid sin konungs sida 
kan tappert slåss, att det blir sport 
omkring i världen vida.
Du Daphnis skall ock följa mig! 
Jag vet, att du rätt längtar 
att få i mandom visa dig.

Sedan han därefter ridderligt lovat att dra försorg om 
Damon, slutar det lilla dramat, som trots all barnslig naivi
tet dock så väl speglar den gamla, karolinska tiden, dess 
konventionella galanteri, men ock dess sunda livsglädje, dess 
hurtighet och dess varma fosterlandskärlek. Det har diktats 
av en käck karolin, som helt visst mera erinrar om Daphnis 
än om Florindo. ”Jag skriver ej så väl som den, som bättre 
skriver” — bekänner han själv, och dock ger oss den 
”Beständiga Herdinnan” en både god och sympatisk bild 
av den man, som till Stockholm förde segerbudet från Mag
nus Stenbock och hans getapojkar.

•(1907)
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EN SVÄLTKONSTNÄR.

”Tag intet onådigt upp, nådiga Fröken, att jag djärves 
presentera Eder här en sjuk bondepiga. Jag vet, att Fröken 
är laggrann på umgänge och passerar icke gärna sin tid med 
varjom och enom, men så vet jag ock därhos, att hon är 
så nådig och så from, att hon föraktar eller rebuterar aldrig 
någon människa, utan är som en Guds ängel emot alla. Där- 
före äger ock min nådiga Fröken allas lovord, allas pris och 
allas kärlek, i anseende vartill jag ock här fördristar mig 
ned för min nådiga Frökens fötter denna bondepiga att 
lägga, dock icke personen själv, ty om henne råder jag intet, 
utan en kort och enfaldig beskrivning om henne, hennes 
leverne och sjukdom.”

Med dessa ord inleder Erik Roland sin 1710 tryckta 
skrift: Sanfärdig Berättelse, Huru En ung Piga i Skåne, 
Ester Jöns Dåtter Benämd, uti Nårra Åby, i Södre Äbys 
Socken, tre Mihl ifrån Malmö, hafwer nu på siunde Ähret 
lefwat utan den aldraringaste Mat eller Dryck.

Då den händelse, på vilken här syftas, på sin tid väckte 
ett oerhört uppseende även i vårt lands vetenskapliga kret
sar, kan det möjligen vara av intresse att läsa en kort fram
ställning av den ifrågavarande svältkonstnärinnans märk
liga öden.
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Hjältinnan i berättelsen hade, såsom hon själv berättade, 
i januari 1703 åhört en predikan, vari mycket talades om de 
lidanden, som Guds barn ha att utstå, och därvid hade 
henne en ovanlig gråt och ängslan uppå kommit, så att hon 
av blygsamhet icke förmådde sitta längre upprätt uti bän
ken, utan nedföll på sina knän samt begynte bitterligen att 
kvida och ängslas. Dagen därefter följde hon sin husbonde, 
mjölnaren i Åby, till Malmö, men under vägen överfölls 
hon av ett svårt rysande och en stark huvudvärk. Som just 
då en kall nordvästvind blåste, ansatte kölden henne så 
hårt, att hon mycket sjuk och icke utan möda hann fram 
till Malmö, varest hon en orolig och sömnlös natt hade.

Om morgonen, då hon skulle gå hem igen, förmådde hon 
icke gå eller själv köra vagnen, och vidare tycktes henne, 
att en främmande hand stack henne en isklimp, stor som ett 
ägg, ned vid halsen mellan särklinningen och kroppen. 
Denna isklimp förorsakade henne icke allenast en stor 
”alteration i kroppen”, utan hade ock den effekten, att hon 
fick leda vid all slags mat, så att hon endast ville tära litet 
vassla och mjölk. Denna diet åter hade till följd, att hon 
blev så matt, att hon ej kunde hålla sig uppe på fotterna. 
Man lade henne då på en träbänk i hörnet av stugan, och 
där blev hon — enligt uppgift — liggande över halvtannat 
års tid, orörlig, under stor sveda, värk och pina.

Som Ester Jönsdotter nu började bli ganska besvärlig för 
sin omgivning, beslöto hennes föräldrar att vända sig till 
några kloka gummor för att finna bot, men härtill ville den 
sjuka ingalunda ge. sitt samtycke. Medan tvisten härom på
gick, inträffade en märklig händelse.
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En afton vid solnedgången såg nämligen Ester ett litet 
barn vid omkring tre eller fyra års ålder ”av anseende som 
en Guds ängel. Detta barn tröstade henne härligen samt 
förmanade henne, att hon skulle ännu något litet Herrans 
kors tåligen bära”. Men framför allt skulle hon ta sig i 
akt att söka hjälp hos signerskor och kloka gummor, ty då 
skulle hon varken i denna eller i den tillkommande världen 
ha någon nåd att förvänta. Innan morgonrodnaden upp- 
ginge, skulle hon få en märklig tröst och hugsvalelse av den 
allsvåldige Guden, och till ett tecken därpå skulle ännu 
samma afton en klart skinande stjärna infinna sig hos henne.

Härefter försvann ”medbemälte lilla barn”, men samtidigt 
visade sig den utlovade stjärnan, först högt upp under taket, 
uppfyllande hela kammaren med sitt sken, ”ej annorlunda 
än hade det varit den klaraste dag”.

Varje natt under de följande åren visade sig denna hem
lighetsfulla stjärna och spridde sitt sken över kammaren 
ända till solens uppgång. Men det egendomliga härvid var 
— såsom den fromme antecknaren upplyser — att ingen 
människa utom Ester Jönsdotter själv kunde se denna 
stjärna. Detta kunde nu förefalla betänkligt, men — säger 
han — av hennes dyra bekräftelser måste man dock tro, att 
det sig i sanning så förhöll, som hon uppgav.

Den 4 november 1710 hade Roland besökt henne om 
aftonen just vid solnedgången. Då han ville ta avsked och 
rida sin väg, på det att mörkret ej skulle överfalla honom 
under hemvägen till Malmö, bad hon honom ännu dröja 
kvar en stund. Han lydde. ”Vid pass en halv timme där
efter — berättar han — rätt som vi bäst taltes vid, kom
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den omtalade stjärnan så hastigt som en ljungeld och stod 
för henne. Icke kunde jag se stjärnan, men en särdeles altera
tion och lika som ett bävande kom uppå mig i samma stund, 
ity jag såg (varandes ännu något litet ljust av aftonrodna- 
den), huru pigan själv i ett ögonblick altererade sig och helt 
och hållet, så till sägandes, förändrades. Hon lyfte genast 
upp sina händer till himmelen och fördubblade sin andakt, 
bedjandes med ganska stort nit och iver, samt lovandes 
Gud, men strax i detsamma dånade hon åter bort. När jag 
allt detta såg och märkte samt kände en innerlig och varm 
rörelse, begynte jag halvt till att förskräckas och tårarna 
(min Gud vet, att jag intet ljuger) kommo mig i ögonen. 
Då hon nu åter uppvaknade igen, tillsporde hon mig, om 
jag då intet såg den sköna stjärnan. Jag sade: nej. Ack — 
sade hon — att I då måtte den kunna se! Men är det dock 
möjligt — sade hon ännu en gång — att I intet sen henne? 
Jag svarade åter: nej. Då tog hon på att innerligen bedja, 
det den Allrahögste måtte öppna mig ögonen, att jag dock 
finge förnimma hans under och klarligen se, att detta ingen 
fantasi (vilket ord hon själv brukade), utan så i sanning 
vore! Jag kunde mig över allt detta icke nogsamt förundra, 
och som det är både farligt att tro och farligt till att intet 
tro, så fattade jag det beslutet att bli in på natten kvar och 
undersöka saken, så vitt jag kunde. Det gjorde jag ock, ty 
när det blev nu så mörkt, att jag intet vidare kunde se 
varken henne eller mig själv (ty ljus läto vi icke komma 
in, ej heller var någon mer inne än vi bägge) ville jag för
söka, om hon ock kunde så grant se förmedels denna stjärnas 
sken, som hon hade sagt. Jag tog för den skull först min
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ring av mitt finger, vilken jag tillika med en liten schatull
nyckel höll mellan tummen och det främsta fingret i 
vänstra handen och frågade henne så, vad jag i handen hade. 
Hon sade mig det, som det var och felade intet. Däruppå 
tog jag upp en dukat och en halv karolin och höll dem, 
dukaten i den ena och den halva karolinen i den andra 
handen, och på min tillspörjan visste hon att säga, att jag 
i den ena handen hade en röd och i den andra en vit pen
ning — med flera slika prov, som jag henne då i mörkret 
föreställde. Och som hon allt detta så väl såg, som hade 
det varit den klaraste dag, där det dock var den mörkaste 
kväll, så kunde jag icke annat än tro henne, samt mig här 
över högeligen förundra.”

Ängeln och stjärnan voro dock ej de enda underverken i 
denna historia. Under sina svimningsanfall — berättar Es
ter — tyckte hon sig förd till ett härligt vitt tempel, där 
hon skådade sina hänsovna vänner och bekanta, och där 
Gud själv under gestalten av en vis gammal man under
visade henne i bibeln.

Det var tydligt, att dylika underbara händelser dåför- 
tiden ej kunde passera på bondlandet 'utan att tilldra sig 
allmän uppmärksamhet. Det dröjde därför ej länge, innan 
hennes märkliga öden besjöngos av ett par folkpoeter, vil
kas visor — numera så ytterligt sällsynta — då troligen 
hade en strykande avgång. Men även kyrkans män bör
jade att ägna sin uppmärksamhet åt detta egendomliga fall, 
som tycktes så starkt erinra om kyrkans gamla dagar med 
dessas rikedom på underbara händelser. Kyrkoherden i för
samlingen, en hederlig gammal gubbe på närmare sjuttio år,
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ansåg sig ock böra underrätta högvördige biskopen och 
Consistorium Venerandum i Lund om saken, och han av
sände därför följande — ännu bland konsistoriets hand
lingar liggande — brev:

”Ehuruväl jag för en tid sedan Högvördige Herr Bis
kopen efterföljande tillfälle själv någorlunda haver refe
rerat, så utkräver dock min skyldighet detsamma Plur. Ven. 
Consist, ödmjukligen tillkännagiva, nämligen en piga, be- 
nämd Estred Jönsdotter, uti min församling Södra Åby, 
Norra Åby by, sina 25 år, haver nu på 4 1/2 års tid liggat 
på sin sjukesäng contract på alla dess lemmar. I begynnel
sen av sjukdomen uppkastades och utflöt var dag av hen
nes mun och näsa en sådan myckenhet blod, som i 2 eller 3 
andra människor behövas. Dock detta är mycket mer för- 
undring värt, att ehuruväl hon uti 3 1/2 år aldrig njutit så 
mycket mat och dryck, som ett litet barn en resa kunde mät
tas av, så dock är hon på dess kropp och lemmar så fast 
att taga på och så trevelig, som hon väl kunde förtära. 
Hennes naglar på händer och fötter växa icke det ringaste, 
utan äro så mjuka som på ett nyfött barn. Det är ingen dag 
hon ju över 200 resor faller bort, som vore hon ganska död 
och kommer sig åter före igen. Aldrig skall man höra något 
otåligt eller otillbörligt av hennes mun, utan [hon] är så 
väl förnöjd med sin Gud som någon själ på jorden kan 
vara. Ja, det som mer är, så vet hon att uppräkna alla 
söndagsevangelia och på vilken söndag det eller det evan
geliet faller, desslikes så många härliga och trösterika skrif
tens språk och andliga vackra böner i vers befästade, dem 
hon aldrig i bok haver lärt, icke heller genom andras under-
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visning haver fattat, utan — som hon själv berättar — Gud 
lärer henne allt detta, med vilken hon dagligen håller con
ference. Ingen kommer till henne antingen att trösta henne 
eller hålla något gudeligt samtal med henne, dem hon ju 
vet med sådan tröst igen att bemöta, att de måste ju i högsta 
måtto förundra sig och giva Gud äran. Och till ett beslut 
kan jag säkerligen säga: den nådefulla Guden visar uti denna 
människan ett särdeles prob på sin stora allmakt, och var 
och en, som henne ser, [ser] en rätt gudsfruktans och tåla
mods spegel.”

Detta brev skrevs 1707. Några år därefter blev det be
fordrat till trycket. En ung magister från Västergötland 
vid namn Petrus Gudhemius hade 1707 prästvigts i Lund, 
men återvände två år senare till sin hembygd, försedd med 
ett rekommendationsbrev till biskopen i Skara, den bekante 
Jesper Svedberg. Denne Gudhemius uppsatte nu en ”Be- 
rettelse om Pigan Esther Jönsdotter”, vilken berättelse så 
slog an på den fromme och tämligen godtrogne Svedberg, att 
han avtryckte den jämte prästens nyss anförda relation i 
sin predikosamling Gudz Barnas Heliga SabbatsRo.1

Med anledning av texten: ”människan lever icke allenast 
av bröd, utan av vart och ett ord, som går av Guds mun”, 
anförde han nämligen Ester Jönsdotter såsom ett exempel 
på en person, som genom sin fullkomliga avhållsamhet från 
all lekamlig föda bevisat sin gudomliga sändning, och i sina 
”Gudeliga Dödstanckar, Them en Christen altid, helst i 
thessa Dödeliga Krigs- och Pestilens Tider, bör hafwa” 
(1711) återkom han till detta nya underverk. Kort förut

1 Möjligen utgavs ock en särskild upplaga.
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hade Rolands nyss omtalade skrift utkommit i två, möjligen 
tre upplagor.

Men teologerna och de fromme i landet voro ej de enda, 
som föllo i förundran över denna outtröttliga svältkonstnär. 
Även de andra fakulteterna lade sig i saken. Läkarna bör
jade misstänka, att här förelåge ett fall, som snarare hörde 
under deras vetenskap än under den teologiska, och särskilt 
var det medicine professorn vid Lunds universitet Johan 
Jacob Döbelius — stamfader till adliga ätten von Döbeln 
— som här visade sitt intresse. Han sände först några medi
cine studerande till den märkvärdiga pigan att på henne 
anställa noggranna observationer, och dessa konstaterade då, 
att den ständigt sängliggande Ester Jönsdotter varken ägde 
förmåga att röra sig eller njöt någon föda, vare sig i fast 
eller flytande form. Genom denna långvariga svältkur hade 
hennes mage så fallit ihop, att man tvärs igenom underlivet 
kunde skönja ryggraden; fotterna voro böjda bakåt samt 
fullkomligt utmärglade, endast överkroppen, d. v. s. bröst, 
armar, händer, rygg och huvud hade bibehållit sin natur
liga form.

Sedan fastan sålunda blivit konstaterad, beslöt Döbelius 
sig för att för den lärda världen framlägga en redogörelse 
för detta egendomliga fall. Han gjorde det först i ett brev 
till en läkare i Lübeck, vilket brev sedermera (1709) trycktes 
i den ansedda tidskriften ”Nova acta litteraria maris Bal- 
thici et Septentrionalis” och två år senare behandlade han 
samma ämne i disputationen ”De Vita absque cibo et potu”.

När man ser — säger han här — dels hur födan ger 
kroppen dess näring, dels hur brist på föda skadar kroppen,
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är man naturligen böjd att med misstro betrakta en årslång 
svältkur. Några skola helt enkelt förneka dess möjlighet, 
andra skola ropa på bedrägeri, åter andra skola här vädra 
djävulens list eller antaga, att ett underverk här föreligger. 
Författaren själv vill dock förklara allt ur naturliga grun
der och börjar därför med att påpeka, att kroppens stor
lek icke kan mätas efter födoämnenas mängd och att god 
hälsa icke kan härledas från massan av födoämnen. Födan 
kan således ej vara det enda näringsmedlet för människo
kroppen. Hälso- och näringsprincipen vill han därför sna
rare se i den ”purpurröda ström”, som är det först levande 
och det sist döende hos människan och av vars fortsatta 
rörelse livet både formellt och reellt beror. Genom blodet 
tillföres näring till kroppens olika delar, och i detta faktum 
har man att söka orsaken till att några under dagar, veckor, 
månader, ja till och med år kunna leva utan annan föda. 
Ett tydligt exempel härpå — fortsätter han — erbjuder 
Ester Jönsdotters historia. Återstoden av avhandlingen inne
håller en redogörelse för denna.

Den således både av teologer och medici så högt upp
skattade flickan fortsatte emellertid med sin svältkur ända 
till 1713, då denna fick ett lika oväntat som överraskande 
avbrott. Detta år lade sig nämligen den tredje av de fyra 
fakulteterna i saken — den juridiska.

Såsom Ester sedermera klagade brydde sig hennes när
maste föga om den besvärliga sjuklingen och hon led där
för av en ganska stor vanvård, ända till dess en korporal 
Bredberg — vilken icke tycks ha tillhört Karl XII:s bussar
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— tog hand om henne och vårdade henne med en sjuk
sköterskas ömhet. Men detta kall hade sina vanskligheter.

Ester beskrives som en vacker flicka. Hon har — säger 
Roland — ”ett behagligt ansikte, ett ganska fromt på
seende, bruna ögon och ögonbryn, svartbrunt hår, en vacker 
näsa, liten mund och röda läppar, är ock röd på kind
benen, vilka hava en över måttan len och fin hud. Hon 
har ock vackra små bröst samt vackra, runda armar, på 
vilka köttet har en livlig färg, och dess händer äro så fina 
och så subtila, som något förnämt fruntimmer dem någon
sin hava kan.” Nog av; Ester var vacker, korporalen var 
svag och följden blev — en malheur, som gjorde det mindre 
behagligt för sierskan att stanna kvar i sin hemort. Hon 
uppstod därför ur sin säng och rymde till närheten av 
Karlshamn. Den tappre krigarn däremot stannade kvar på 
platsen, och av honom lyckades prästfrun pressa fram san
ningen rörande anledningen till Esters plötsliga försvinnande.

Häradsdomaren lät nu hämta Ester, som under strida 
tårar erkände sitt felsteg, bedyrade sin kärlek till korpora
len samt anförde dennes löfte att äkta henne, ett löfte, vid 
vilket även korporalen förklarade sig villig att stå. Däremot 
kunde ingendera förmås att erkänna, att det icke varit så 
helt med Esters långa avhållsamhet från föda.

I september blev Ester moder till en dotter, vilken be
skrives såsom ett friskt och fett barn, men icke dess mindre 
vidhöll hon med döden för ögonen, att hon ända till juni 
månads slut njutit varken mat eller dryck.

Då parterna förklarade sig villiga att ingå äktenskap, och 
Ester ej kunde överbevisas om något bedrägeri, ansåg sig
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häradsrätten ej kunna döma henne till något straff, men 
överlämnade målet till hovrättens avgörande. Hovrätten 
vände sig då till den bekante läkaren assessor Block och 
anhöll om hans betänkande. Ur detta betänkande, som 1714 
utgavs av trycket, må följande utdrag göras.

”Att bemälte Estrid — säger Block — verkligen i några 
år fastat haver, måste man såsom en rem facti med så många 
trovärdiga vittnen edeligen besannat pro dato et concessu 
vedertaga, helst emedan man uti historierna ganska många 
exempel av slika fastor befinner, dem man icke förneka 
kan, så framt man icke all fidem historicam förkasta vill. 
Men att sådana fastor av dem flestom för mirakel och bety
dande tecken utropade äro, kan jag så mycket mindre bifall 
giva, som de synas på följande sätt kunna naturligen 
förklaras.”

Blocks förklaring är dock en annan än Döbelius’. Han 
anser nämligen, att försynen förordnat tvenne medel att 
underhålla och förnya kroppen, ”nämligen den synliga ma
ten, man genom munnen tager, och den osynliga, man ge
nom andedräkten undfår utur luften, uti vilken en besyn
nerlig livsens spis förborgad ligger, för vilken orsak man 
beneficium respirationis för en stor Guds hemlighet hålla 
bör, såsom den till livet så nödvändig är, om icke nöd
vändigare än den grova maten, som klarligen synes av 
Esters och fleres fasto, vilka alle utan mat, men icke utan 
luft leva kunnat.”

Några omständigheter föreföllo honom dock — även med 
denna förklaring — misstänkta, såsom att Ester blivit mo
der till ett välskapat och friskt barn, ”vilket phenomenon,

10. — S c h ii c k, Svenska bilder. IV. 145
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om det icke på samma sätt expliceras kan som det förra, 
måste jag antingen bekänna min ignorantiam eller är under 
detta ett säkert bedrägeri.” Vad stjärnan beträffade, var 
han likaledes tveksam, om han borde hålla dess uppträ
dande för en illusion hos patienten eller antaga ett bedrä
geri. För övrigt håller han det ej alldeles omöjligt, att kor- 
poral Bredberg varit den bäste läkaren för en sjukdom 
sådan som Esters, ty giftermål hade ofta visat sig vara en 
god kur för kvinnspersoner. ”Elliest — slutar han — finner 
jag ett ibland det märkvärdigaste under Esters sjukdom vara, 
att Venus, quæ sine Cerere et Baccho frigescere dicitur, har 
av blotta luften kunnat uppfriskas till sådant tidsfördriv.”

Detta betänkande måtte ha väckt uppseende, ty då det 
utgavs av trycket, försåg censor librorum det med följande 
utlåtande: ”det vore för Publico nyttigt och egentligen tjän
ligt emot dem, som med varjehanda spådomar och van
tro framfara, om detta Betänkiande till trycket befordras 
kunde.”

Även på Döbelius måtte Blocks förklaring ha slagit an, 
ty i sin 1715 utgivna skrift ”Discursus academicus de 
Estheræ Norre-Obyensis Angelo, Stella, Templo Albo et 
Deliquiis” har han övergivit sin förra mening och ställt sig 
på Blocks ståndpunkt. Den vändning saken tagit, tycks dock 
ha förefallit honom tämligen besvärande, och han var där
för angelägen om att rentvå sitt vetenskapliga anseende. 
Detta sökte han — utom genom den nyssnämnda skriften 
— göra genom att 1714 utge en latinsk översättning av 
domstolsförhandlingarna rörande Ester samt (1715) genom 
ny avhandling av själva sjukdomen: ”Historia Inedias Diu-
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turns Esthers”. Till yttermera visso lät han 1724 utge de 
sistnämnda tre avhandlingarna i tysk översättning.

Som man ser har det således icke varit en obetydlig 
litteratur, som framkallats av Ester Jönsdotters långvariga 
fasta. Om denna snarast bör räknas till medicinens eller till 
vidskepelsens historia, må läsaren själv avgöra.

(1892)
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EN NATIONSFEST PÄ 1700- 
TALET.

Framför mig ligger ett manuskripthäfte på omkring 200 
sidor, skrivet med prydlig, ytterst fin stil. Arbetet är en 
självbiografi från 1700-talets förra del — om man så vill 
av ringa intresse, ty författaren, Olof Hellström, hann ald
rig längre än att bli renskrivare, bokhållare och hjälpreda 
på Stockholms Bokauktionskammare, och han slutade år 
1780, vid sjuttiosju års ålder, sina dagar på Härnösands 
fattighus. Undantar man skalden Dalin, åt vilken han 
en tid skrev rent, stod han heller aldrig i beröring med 
någon enda mera bemärkt person. Hans öden liksom hans 
funderingar över livet äro ganska triviala, men mig ha 
dessa anteckningar dock skänkt ett visst nöje, enär de på ett 
ganska åskådligt sätt målat frihetstidens privatliv, till vil
ket de politiska memoarerna så sällan sänka sig.

Hellströms barndom inföll under Karl XII:s krig, de 
norrländska städernas kanske sorgligaste tid. 1710 avbrann 
hans fädernestad, Härnösand, och familjen måste för en tid 
flytta till landet. 1712 skickades han tillbaka till Härnö
sand, där skolhuset nu blivit färdigt, men två år därefter 
lades detta ånyo i aska. Några ”vanartiga trivialdjäknar” 
hade nämligen för att få slippa gå i skolan helt enkelt gjort
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mordbrand och antänt några hyvelspån, som från bygg
tiden lågo kvar i den oinredda övre våningen. Det med 
mordbranden avsedda syftet vanns dock icke, ty skolan 
fortsattes i ett rymligt borgarhus.

1721 avgick Hellström vid 18 års ålder till Uppsala 
Akademi, ”blev där examinerad av dåvarande decanus Herr 
professor Arrhenius, gick Novitius tvenne månader, betalte 
de tvenne återstående med penningar till landskapets kassa, 
absolverades och blev student vid jultiden”. Den nation, i 
vilken han ingick, var Ångermanlands, och den redogörelse, 
han lämnar för sina studier, är ganska betecknande för den 
tidens universitetsliv. Undantar man, att han åhörde pro
fessor Lundii offentliga föreläsningar över Königs Theologia 
positiva, hade han endast enskild undervisning för en ”pri
vat inspektor”, vice bibliotekarien Asp, som däremot dag
ligen övade sina elever under fem timmars tid med latin 
och grekiska samt något tyska och franska. Då Hellström 
dessutom visade anlag för ”poesien”, lät bibliotekarien ho
nom ta ett privat ”skrivkollegium” för eloquentiæ professor 
Törner, varjämte han tog honom upp på biblioteket, där 
han fick läsa ”svenska poetiska skrifter”. Det var den 
tidens studiemetod.

I november månad 1724 inträffade emellertid en märklig 
händelse, för vilken jag nu vill redogöra, dels efter Hell
ströms memoarer, dels efter konsistoriets protokoll.

Den 22 november hade Ångermanlands nation en allmän 
sammankomst. Några fasta nationssalar funnos då ännu ej, 
och var sammankomsten hölls, säges icke. Man rådgjorde 
först om landskapets ekonomi, bestämde, hur många veckor
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nykomlingarna borde gå såsom novitier, och ”sedan varje
handa därvid förehavda konsiderationer blivit prövade och 
allmän överenskommelse träffad, erinrade en eller annan 
äldre académicas, att landskapet under flera års tid aldrig 
roat sig tillsammans, samt hemställde till de övrigas väl
behag, om icke det nu kunde ske, vartill samtycktes och 
anstaltades om musik samt vad mera, som kunde samkvä- 
met förnöja”. En av de närvarande avsände en ”sedel” 
(biljett) till borgaren Johan Sahlström, som bodde i råd
man Mårten Jonsons gård vid Vaksalagatan, och begärde å 
nationens vägnar att få låna hans sal. Borgaren svarade 
skriftligen, att ”salen, ved och ljus stodo oss till tjänst”. 
För att ge festen mera lustre beslöt man vidare att in
bjuda ”Herr Baron Carl Gustaf Palmqvist”, son till lands
hövdingen över Västernorrlands län och då en adertonårig 
student. Vid första inbjudningen, att han täcktes ”med sin 
närvarelse nationen behedra”, lät Herr Baronen ”sig icke 
bekväma, i fruktan att bli länge kvarhållen; dock, på andra 
budet samtyckte han med förbehåll, att jag — skriver Hell
ström — så tidigt han ville, skulle följa honom hem och 
sova med honom över natten samt till mera visshet lämna 
min värja kvar i hans logement, vilket allt honom bevilja
des”. Festen hade börjat mellan 4 och 5 på eftermiddagen, 
kl. 6 kom Herr Baronen ”med sin dräng och bassong”, val
des genast till nationens curator honorarius samt amuserades 
av de äldres umgänge. Till gengäld för dessa artigheter 
täcktes Herr Baronen efter någon välfägnad ”pryda mu- 
siquen med sin välövade sångkonst, gjorde några solodanser 
med mycken fermeté, som eljes voro svåra att exequera,
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och gjorde sedan början med en menuette, som blev allmän 
och kontinuerades utan uppehåll”. Kl. 8 påminde han dock 
Hellström om deras avtal och ville bryta upp, ”men blev 
träget anmodad att ej undandraga samkvämet sin närva
relse, varvid det hade så utvalt nöje, och att åtminstone nå
gon liten stund bliva kvar, vartill han, omsider, nog nöd
gad, gav sitt samtycke”.

Festen tycktes nu ha fått en mycket animerad prägel. 
Några främlingar från andra nationer, Voigtländer, Jancke 
och Fridberger infunno sig, undfägnades och deltogo i dan
sen, novitierna skickades då och då till Bengt Ers källare 
att hämta öl, och musiken dånade. Under aftonens lopp 
såg man även en för sin styrka och vildhet känd östgöte 
vid namn Hertzman titta in inom dörren. Man bjöd honom 
stiga in, men han ville icke, utan avlägsnade sig, efter det 
att han förgäves försökt förmå östgöten Fridberger att 
följa med. Som vi skola se, blev detta Hertzmans besök 
icke utan en viss vikt för festens senare utveckling. ”Inemot 
nio — fortsätter Hellström — bultades på luckorna och 
ropades okväden till vår nations förklening, som dock icke 
allt så tydligen kunde höras under vår starka dansmusik. 
Strax därefter återkommo våra novitier, som från Bengt 
Ers källare avhämtat mat och dryck till lagets gemensamma 
förfriskning, och de berättade, att de icke dristat gå gatan 
fram över Nytorget (nuvarande stora torget) för några 30 
eller 40 karlar, vilka marscherat två man högt med bara 
värjor och så kallade officerare, bultat på luckor, befallt 
släcka ljus i rummen vid stora gatan och överfallit alla, som 
gått dem för nära, varför novitierna smugit sig ned åt Is-
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landsgatan och gått genom gränderna långt ifrån torget, till 
dess de kommit in genom en liten bakport.”

Situationen började nu te sig kritisk. Man bommade för 
porten, musiken tystnade och man höll sig alldeles stilla. 
Men bultningarna på fönstren fortforo. Novitierna skicka
des då på de nyss omtalade lönnstigarna ut att kunskapa 
samt kalla på hjälp, men det budskap, de förde med sig 
tillbaka, var föga hugnesamt: akademivakten hade helt 
enkelt stängt in sig i sitt corps de gardie, stadsvakten patrul
lerade avsides uppe i Fjärdingen, och ingen tordes visa sig 
på de större gatorna i staden.

Om orsaken till detta tumult innehåller Hellströms me
moarer intet, och vi få därför vända oss till konsistoriepro- 
tokollen. Samma dag som Ångermanlands nation hade sin 
fest, hade även östgötarna en kollation i rådman Ubströms 
stenhus vid Nytorget. Vid niotiden begåvo sig några däri
från; andra dröjde något längre. När de kommit ned, stan
nade de på torget, tydligen i en mycket martialisk sinnes
stämning, och såsom vanligt dåförtiden yttrade denna sig i 
en viss böjelse att försänka staden i ett egyptiskt mörker. 
De bekanta ropen: ”ljusen ut eller fönstren in”, började 
ljuda, och man väntade tydligen blott på något stort, ge
mensamt företag, på vilket den krigiska verksamhetslusten 
kunde koncentrera sig. Ett sådant lät heller icke vänta 
på sig.

Mot elvatiden hade åtskilliga avlägsnat sig från ångerman- 
länningarnas fest, bland dem deras gäst, östgöten Fridberger, 
som under dagens lopp först varit tillsammans med sina egna 
landsmän och därefter hospiterat hos ångermanlänningarna.
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Då de kommit ut på gatan, ändrade emellertid Fridberger 
mening och ville icke gå hem. Den myckna välfägnaden 
hade tydligen gjort sin verkan, och han proponerade därför 
sina nyförvärvade vänner att antingen gå till östgötarna 
eller hem till honom själv för att fortsätta den så angenämt 
började dagen. Då man ”strängeligen” nekat detta, gick 
Fridberger verkligen beskedligt hem — men tyvärr blott 
för att ännu en gång ändra plan. En av hans vänner hade 
visserligen ”två gånger” lagt honom i sängen, men efter en 
stund såg man Fridberger åter på torget, denna gång iförd 
det bekväma plagget nattrock, och så utstyrd vandrade han 
tillbaka till ångermanlänningarnas fest. På torget råkade 
han olyckligtvis tillsammans med några östgötar. Han pra
tade med dem en stund, men ville icke säga, vart han 
skulle ta vägen, utan begav sig ned åt Vaksalagatan, kom 
ånyo in hos ångermanlänningarna och blev där — såsom 
det heter — ”med friden”.

Vad nu det följande beträffar, så framställde östgötarna 
sedermera saken så, att de vid sammanträffandet med Frid
berger funnit hans sinnestillstånd vara sådant, att de ansett 
det såsom en plikt för dem såsom landsmän att ta vara 
på honom samt att de därför följt efter. Verkliga orsaken 
var däremot tydligen den, att de, som nu börjat gå ”grassa- 
tim”, ville ha en förevändning att bryta ut, och förmod
ligen ansågo de det också såsom en förolämpning, att 
deras landsman Fridberger övergav östgötarnas lag för 
att smyga sig till ångermanlänningarnas.

De begåvo sig således ned åt Vaksalagatan till ångerman
länningarna, började att bulta på luckorna och sparka på
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den tillbommade porten. Då de dessutom ropade: ”Kanal- 
jer och hundsvottar”, gingo några ångermanlänningar ut i 
portgången och frågade, vad de ville. Hertzman, som redan 
nu övertagit ledningen för sina tappra landsmän skall en
ligt östgötarnas version blott ha frågat efter Fridberger, men 
enligt motpartens berättelse svarade han: Jag är Hertzman 
och vill köpa ett stop öl. Vi — heter det i ångermanlän- 
ningarnas skrivelse till konsistorium — ”svarade: här finns 
intet öl, utan det, vi hava, hämtas från källaren. Hertzman 
påstod, att efter värden, efter hans mening, sålde öl åt oss, 
vore han ock pliktig att sälja åt honom och hans kamrater. 
Då steg Herr Baron Palmquists dräng fram, agerade värd 
och svarade beskedligen till allt, som frågades. Ibland annat 
frågades, om icke Herr Baron Palmquist, Vagenius och Hell
ström voro därinne; de bussarna ville de tala med. Drängen 
svarade: det kommer Eder föga vid, vem här är inne. I ha
ven här icke att göra, utan gån Eder kos — vilket drängen 
många gånger bad dem göra.”

Hertzman fordrade nu energiskt att få komma in och 
hotade att i annat fall spränga porten eller klättra över 
planket. Herr Baron Palmquist, som åhört grälet, tog emel
lertid hotet ganska lugnt och sade: ”Låt dem bulta. Vi gå 
in igen”. Och — tillägger berättaren — ”på det vi icke 
måtte höra deras stränga bultande och fula ord, läto vi 
musicera och dansa om”. Kort därefter blev det mycket 
riktigt tyst. Men det var endast lugnet före stormen.

Hertzman och hans kamrater drogo sig tillbaka till torget. 
Bud utgingo tydligen till alla nattvandrande östgötar, som 
annorstädes voro på krigsstråt; de, som ännu voro kvar i
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Ubströms hus vid torget, utkallades, och inom kort var 
östgötarnas trupp samlad på torget, manstark och strids
lysten. Man ordnade sig nu fullkomligt militäriskt i led, 
officerare valdes, och Hertzman utsågs till kapten. Sedan 
därefter alla uppstämt Stenbocksmarschen, tågade man med 
dragna värjor ned för Vaksalagatan. Borgarna tittade här 
och var ut genom fönstren, men funno snart rådligt att dra 
in huvudena.

Emellertid hade ångermanlänningarna velat begagna den 
korta vapenvila, som de trodde ha inträtt, för att smyga 
sig hem. Bommarna togos från porten, men knappt 
hade de hunnit ut på Vaksalagatan, förrän de varsnade 
fiendens kolonner. Flykten var avskuren, och det gällde nu 
blott att i största hast retirera. Man skyndade tillbaka till 
porten, men innan man fått bommen för, hade Hertzman, 
”som var stark i springande”, trängt sig in emellan de 
flyende ångermanlänningarna. I det samma föll bommen, 
och den strategiska situationen var således denna: utanför 
stod fienden, innanför ångermanlänningarna, men bland 
dem befann sig östgötarnas egen hövding.

Hertzman visade sig i denna förtvivlade situation tapper 
såsom en av Karl XII:s bussar. Ångermanlänningarna före
ställde honom väl, att om han än ägde ”mycken vighet 
och styrka till att översitta fredligt folk, borde han dock 
använda sina krafter till lovligare ändamål, om han ville 
anses för en skicklig academicus; uti styrka kunde han väl 
råka sin make, då han det minst förmodade”. På detta till
tal svarade Hertzman blott därmed, att han ”blottade sin 
kavalleripamp och jagade hela hopar av våra landsmän”
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ut på stallgården. Memoarens författare, Olof Hellström, 
vilken, såsom redan berättats, lämnat sin värja i Baron 
Palmquists rum, ryckte då till sig en pamp från en annan 
ångermanlänning och ställde sig en garde. Hertzman anföll 
till en början med häftighet, huggen föllo täta och Hell
ström nödgades att långsamt retirera, men — berättar denne 
— ”när en öppning gavs, försatte jag honom en douleur 
under högra armen, varvid han något modfälld steg till
baka och jag avancerade stöt på stöt. I det samma kom 
Baron Palmquist huggandes med värjan mellan oss och 
sade: Stöt icke, gode herrar; det är för mörkt, utan hugg, 
om Er behagar”. Fridberger kastade sig också mellan de 
stridande, men härvid ”tumlade Hertzman honom överända 
med vänstra handen och gav hugg ifrån sig på vem han 
träffade”. Hellström drog sig nu undan, men ångerman- 
länningarna kastade sig en masse över Hertzman och lycka
des vräka honom baklänges på gården. ”Sedan jag då — 
berättade Hellström — förgäves bjudit till att få värjan 
ur hans kraftiga hand, ehuru bygeln blev avbruten, böjdes 
därefter klingan, till dess den sprang av en halv aln från 
udden, varmed jag nöjd gick ifrån honom. Genast kommo 
de förut flyende i stället till att göra försök, om de kunde 
få värjfästet löst ur hans hand, men de förmådde icke, 
ehuru de försökte än med handstyrka, än med fotsparkande. 
Baronen tog mig då vid armen att följa honom till salen 
och sade: det är ängsligt att se så många fara illa med 
Hertzman, sedan hans värja blivit avbruten. Låt oss hellre 
fördriva tiden med en menuette eller Aimable Vainqueur. 
Det skedde. En god stund därefter berättade en vid dör-
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ren stående novitius, det Hertzman med sin avbrutna värja 
nu åter jagade våra landsmän kring gården. Palmquist, 
occuperad av dansen, bad mig se till och stilla deras oro.” 
Hertzman blev nu visserligen på nytt kullkastad, men me
dan ångermanlänningarna voro som bäst sysselsatta med att 
misshandla honom, ändrades situationen.

”Under detta äventyret med Hertzman — berättar en 
annan ångermanlänning — bultades och stormades immer
fort på port och luckor. Vi visste ock icke ordet utav, förr 
än några stycken av hans kamrater klivit dels över taket, 
dels över den nästliggande krukmakarens, Mäster Enbergs, 
plank, över hans gård, trädgård och värdens höga stallgårds- 
plank och voro genom bakporten inne på gården med. En 
av dem sjöng och sade: här är lustigt att vara, och sprang 
genast upp i porten och ryckte stängslarna ifrån, då de utan
för uti ett stort följe bröto sig in genom huset, alla med 
dragna värjor.” I danssalen hade man just öppnat dörren åt 
gården, för att de dansande skulle få någon svalka, men nu 
blev dansen ”i största hast ändrad och de dansande i altera
tion och häpenhet försatte, vid det de sågo den oroliga svär
mens anmarsch och ställning överst på gården. Musiken 
upphörde och de flesta blevo handfallne och försagda”. 
Palmquist skyndade till sin bassong och bar denna in i vär
dens kammare. Dit räddade sig också några andra ånger- 
manlänningar. Men värdinnan, som under hela detta vilda 
tumult helt enkelt gått och lagt sig samt även tycks ha sovit 
den rättfärdiges tunga sömn, blev nu i hast vaken. ”Hon 
skrek på sin nattsäng och bad, att vi för Guds skull måtte 
hålla dörren till. Det vi ock gjorde.” Värden däremot hade
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flytt och gömt sig. Slagsmålet blev allmänt först ute på 
gården, därpå inne i salen, dit en del av ångermanlän- 
ningarna lyckats retirera, och det lät nu över allt ett ”klick, 
klack” av värjor, som korsades emot varandra, ”roptes ock 
många gånger om pardon. De få av våra, som voro där
inne, fingo alla hugg, och kom den ene efter den andre 
blesserad och stungen in i värdens kök, emedan få kunde 
komma ut genom porten, efter adversarii där stodo med 
dragna värjor”. Hellström och Palmquist sökte då att samla 
de försagda till ett utfall genom Hertzmans på gården 
uppställda trupp. Då Hertzman i det samma ändrade slag
ordning och ställde sina östgötar i led på två man i stället 
för på tre, passade Hellström på och störtade sig in i hopen, 
men måste efter en kort, fast häftig strid, dra sig till
baka, då han fann, att ingen hade följt honom i spåren.

Han och Palmquist, som drivit ut de östgötar, som redan 
trängt in i salen, ställde sig nu i dörren i försvarsposition, 
och ”väntade länge på fiendens anfall. Baron Palmquist 
tycktes bliva sömnig, önskade sig en kopp kaffe eller te; i 
nödfall kunde drickas ett glas vin, sade en av musikan
terna, som kom med tvenne islagna glas till att styrka oss 
bägge på vår post. Våra vederparter kommo äntligen två 
man högt. I främsta ledet voro massiva och undersätsiga 
piltar, hållande sina värjor intill högra sidan vid midjan 
och hade obetäckta bröst. Den, som först steg över tröskeln, 
gav jag en öppen stöt emot bröstet. Han skyndade sig has
tigt undan fram i rummet, och mitt för spisen fick han 
andra stöten, så att han föll baklänges in på brasan, men 
steg strax upp ur lågan utan blod eller blessure. Jag märkte
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då, att han hade papper för bröstet, och jag brukade där
för sedan icke stöt, utan hugg. Men innan jag hann till dör
ren, voro tvenne leder inträngda, som drogo sig hastigt åt 
sidorna i salen”. Hellström och Palmquist, som förgäves sökt 
hindra dem, ställde sig då rygg emot rygg för att värja sina 
liv, men blevo under det ursinniga handgemänget skilda från 
varandra. Tala till varandra kunde de icke, ty ”värjornas 
klang överljudade allt annat ljud inne i salen”. Vid ett till
fälle kom Hellström dock att vända sig om och såg då 
Baron Palmquist stå vid ett bord, där många ljus voro, och 
beskåda sitt finger, som jämte ringen huggits av. I det
samma blev han själv stucken i armen. Han kastade då vär
jan i ansiktet på sin motståndare, betäckte det likaledes illa 
sargade huvudet med en tjock björnskinnsmössa och trängde 
sig hastigt genom dörren ut på gården och därifrån ut 
på gatan.

Redan förut hade man sökt att få liv i vakten. Man hade 
skickat värdens piga och några novitier, ”men de kommo 
tillbaka med berättelse, att ingen vakt var till finnandes”. 
Hellström, som nu blivit fri, skyndade upp i Fjärdingen och 
råkade där stadsvakten, som dock icke vågade ingripa utan 
förstärkning av akademivakten. Denna, som stängt in sig, 
nekade först att gå, men måste slutligen ut.

Då de ankommo till stridsplatsen, var kampen redan slut, 
och fältskären höll på att förbinda de sårade. I salen voro 
bord, stolar, väggar och golv överstänkta med blod, 
fönstren delvis skadade, violer, hattar, peruker, muffar, 
handskar och värjor bortrövade, och värdinnan klagade sär
skilt över, att ”hennes vita kamlottskappa, som låg i sängen,
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var med blod besölad”. Baron Palmquist var icke längre 
kvar. Sårad och söndertrasad som han var, hade han av de 
segrande östgötarna släpats till torget. Där ställde de sig alla
— berättar han — ”med blottade värjor över huvudet på 
mig och tvungo mig att förlikas med dem”. Därpå blev hans 
värja honom restituerad. ”Där på torget — fortsätter han
— träffade jag jämväl Stud. Magnus Levin, en liten karl 
med vita kläder och peruk, vilken hade tillika med tvenne 
andra mellan sig en angermannum Granmark, som var illa 
huggen och jämrade sig däröver.” Emellertid tilläts Palm
quist att gå till en fältskär att låta förbinda sig.

Återstoden av festen avslöts inför konsistoriet, där alla 
parter församlades. Då efter det första förhöret alla tagit 
avträde, steg den tappre östgötakaptenen Hertzman fram 
och ”beklagade sig, innan han gick ut, att han intet har att 
leva av, och bad för den skull, att han skulle bliva hulpen 
till något”. Till denna egendomliga begäran av en anklagad, 
svarade konsistoriet dock mycket vänligt, att det ”intet till
kom konsistoriet att understödja honom, men att Herr Rek
tor skulle förmå vederbörande att göra honom någon hjälp”. 
Hjälpen blev dock, som vi skola se, icke stor. Den 19 mars 
1725 avkunnade konsistorium sin dom. Till Baron Palm
quist fick Hertzman jämte nio andra östgötar betala en 
ganska dryg ersättning, över 3,000 dal er, i vilken summa 
dock även ingick ersättning för Herr Baronens kläder, som 
”efter specifikation kostat nya 358 daler 27 k. m.; men 
som han dem själv några gånger brukat, och strumporna 
à 17 daler bortgivit”, så nedsattes detta belopp till 300 daler 
k. m. förutom 36 daler för Herr Baronens plym, som också
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förstörts; dock ägde de att däremot undfå såväl kläderna 
som plymen. På liknande sätt fingo de förnöja andra sårade 
ångermanlänningar — Hellström fick omkring 930 daler — 
och samfällt fingo de plikta för hemfridsbrott. Hertzman 
blev såsom anförare relegerad från universitetet. För de 
övriga lät man nåd gå för rätt och förskonade dem från 
relegation. Men vid justeringen beslöts, att Fridberger och 
ännu en annan östgöte skulle ”per modum consilii tillsägas 
av Rectore Magnifico att förfoga sig från denna akademiska 
societeten ju förr ju hellre”.

Så slutade denna nationsfest.
(1899)

161ii. — Sch ii c k, Svenska, bilder. IV.
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En novembereftermiddag kl. 3 i nådens år 1724 skulle 
stud. Johan Vidberg bege sig hem till sitt kvarter i när
heten av Bondkyrkan. På Oxtorget träffade han då stadens 
vaktmästare — eller vad vi skulle säga: chefen för stadens 
poliskår — Johan Törngren, med vilken han förut var be
kant. Törngren sade då: ”Kom och följ mig hem på ett 
stop öl.” Vidberg tackade, och de begåvo sig då till Krokens 
gård i Ärkebiskopens gränd, där Törngren bodde. Törngrens 
hustru satte fram öl, och de båda herrarna slogo sig ned att 
dricka och röka tobak. Men då det börjat skymma, tyckte 
Törngren, att det artade sig till att bli ”långsamt”, och före
slog, att man skulle söka få tag i Heidenberg, en annan stu
dent, som logerade i Krokens gård såsom gäst hos novitien 
Kilström. Vidberg gick så in till Heidenberg, som tog natt
rocken på sig och följde med. Därpå togos kort fram, och 
så fördrevs tiden tills bortåt 7 på aftonen, då vaktmästaren 
skulle ut på sin nattjänstgöring.

Törngren vände sig nu till sin nyförvärvade vän Heiden
berg och sade: ”1 natt skall du följa mig på vakt, bror!”

Heidenberg förklarade sig likväl ha annat att göra och 
ursäktade sig dessutom därmed, att han icke hade några 
kläder. Men Törngren svarade: ”Nog skall du bliva hul-
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pen.” Därpå klädde han på Heidenberg sin egen väst och 
sin kapprock, och då Heidenberg anmärkte, att det nog 
vore bra, men att han icke hade några skor, tog den nitiske 
vaktmästaren fram även dylika och satte på honom. Hei
denberg gjorde ännu några försök att slippa och påpekade 
först, att han också saknade hatt. Men Törngren vände sig 
till vaktdrängen Sundholm och sade till denne: ”Gack och 
låna honom din hatt, att han må följa oss.” Det sista för
söket parerades också. På Heidenbergs invändning, att 
strumpeband ännu felades i kostymen, tog Törngrens hustru 
ädelmodigt av sig sina egna och sade: ”På det I skall följa 
Törngren, så se här mina knäband.”

Heidenberg var nu fullständigt utstyrd såsom en ord
ningens väktare och kunde ej längre vägra att följa. Sedan 
därefter Törngren tillsagt sin hustru att skicka två kannor 
öl ned till vaktens corps de gardie, tågade han av, åtföljd 
av drängen Sundholm och de båda studenterna, vilka såle
des för natten blivit enrollerade såsom stadsvakter.

Sedan sällskapet gjort en kort inspektionsvisit i corps de 
gardiet, vandrade de ut till Kungsängstullen, där de hälsade 
på hos en god vän, tullskrivaren Tunberg. Efter där intagen 
förplägning återvände de till huvudkvarteret, och nu utkal
lades hela vakten till nattrond. Heidenberg och Vidberg 
ville då gå hem, men Törngren satte sig däremot och an
märkte: ”Vi måste ännu hava en bättre stil, innan vi gå 
hem. Om I viljen vara goda vänner med mig, så måsten I 
följa mig åt.” De båda studenterna läto i följd härav sina 
betänkligheter falla och följde med. Klockan var då vid 
pass ett på natten.
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I spetsen för den tappra skaran gick vaktmästaren med 
dragen värja, därpå Vidberg med en bajonett och drängarna 
med sina korsgevär. Man kom dock icke längre än till bor
garen Algren, hos vilken stadens försvarare sluppo in och er- 
höllo dricka och brännvin. Här synes sällskapet ha stannat 
under den återstående nattjänstgöringen, drängarna drucko 
med, och förtäringen var icke så obetydlig, ty Törngren måste 
för denna sätta en dubbel karolin i pant. Detsamma antydes 
för övrigt även därav, att de goda vännerna Heidenberg och 
Törngren nu började ”krakela”. Törngren lovade visserligen 
att slå Heidenberg i golvet, men sämjan blev snart återställd, 
och då klockan blivit fem på morgonen och tjänstgöringen 
var slut, voro Heidenberg och Törngren åter de bästa vän
ner. Drängarna fingo nu gå hem, var och en till sitt, under 
det att Törngren, vaktdrängen Sundholm, Heidenberg och 
Vidberg begåvo sig till Krokens gård, där de tre förra 
bodde. När de kommo i portlidret, ville Heidenberg gå upp 
i sin kammare, men Törngren sade: ”Du kan så gärna ligga 
hos mig i natt, efter du inte slipper in hos novitien Kil
ström.” Heidenberg tyckte förslaget vara gott och följde 
med. Ej heller Vidberg var rätt hågad att gå hem, utan frå
gade Törngren: ”Bror, får jag bliva hos dig i natt?”

”Ja — svarade Törngren — om du vill hålla till godo 
med en sådan säng, som jag haver. Efter kvinnfolken nu 
stiga upp till sina sysslor, så kunna vi bägge ligga uti 
en säng.” i

Vidberg tackade och alla begåvo sig in i Törngrens sov
kammare, där emellertid Törngrens hustru ännu låg. På 
den äkta mannens uppmaning började Vidberg emellertid
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att klä av sig. Sedan detta var gjort — berättar Törn
gren — ”gick han och lade sig i sängen vid väggen, och min 
hustru låg emellan och gav barnet di, och jag låg framför 
och rökte tobak. Men Heidenberg satt på stolen och efter 
han såg, att Vidberg låg i sängen, så ville han lägga sig 
där med; det jag vägrade. Då kastade han sig upp i sängen 
ovanpå barnet. Men då steg jag upp och drog honom utur 
sängen, och därav kom trätan”. Enligt Vidbergs uppgift 
hade Törngren verkligen uppmanat Heidenberg att också 
lägga sig i sängen ”vid brädan”. Då Heidenberg gjort detta, 
sedan Sundholm klätt av honom, hade dock Törngren, av 
för Vidberg obegriplig anledning, rusat upp och sagt: ”Jag 
skall ränna värjan genom dig!”

De båda vännerna råkade nu ”varandra i luven” och föllo 
omkull på golvet. Törngren hade övertaget, men snart steg 
Vidberg upp och kom sin kamrat till hjälp, varpå både 
slängde Törngren emot en kista. Denne grep nu tag i sin 
värja, men blev avväpnad av hustrun och Vidberg. Heiden
berg förmåddes därefter att gå ut ur nattstugan, och Vid
berg sade till värden: ”Bror, vi skola vi slåss, efter vi äro 
goda vänner och druckit brorskål?” Törngren, som tycks 
ha varit en försonlig man, medgav olämpligheten av denna 
tvist och sade sig icke heller vilja bryta vänskapen. Då 
Heidenberg, som stod avklädd ute i förstugan och frös, en
träget bad att få komma in och bli god vän med honom, 
lät den fridsamme polischefen även här nåd gå för rätt 
och öppnade dörren för den utkörde.

Heidenberg hade emellertid kvar sitt martialiska lynne, 
ehuru han icke lät det bryta ut emot värden. I stället gick
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han fram till vaktdrängen Sundholm, som stod vid ett skåp 
och under hela den föregående tvisten tycks ha förhållit sig 
alldeles passiv. På honom murade han helt tvärt till ena 
ögat, varefter Vidberg, lika omotiverat, murade till det 
andra. Nu började ett vilt tumult. Ljusen slogos omkull 
och det blev beckmörkt i stugan. Under tiden slogo de 
bägge studenterna omkull stadsvaktmästaren och började 
mörbulta honom, under det att hustru Törngren skrek allt 
vad hon orkade. Folket, som bodde i huset, strömmade till 
med ljus, och Törngrens hustru fick då tag i ett vedträ, 
med vilket hon ivrigt började bearbeta de båda studenterna, 
som lågo över hennes äkta hälft. Med hjälp av grannarna 
lyckades man slutligen att driva ut de båda våldsverkarna 
ur gården.

I den lättast möjliga habit befunno dessa sig således i den 
bistra novemberkölden ute på gatan, men kölden hade ingen 
makt över det heta blodet. I stället beslöto de att storma 
huset, och såsom murbräcka emot fönsterluckorna begagnade 
de en stor björkstång, vilken de fått tag i. Med denna bear
betade de luckorna, så att dessa sprungo sönder, därpå 
krossades de små blyinfattade rutorna och fönsterkarmarna, 
och under arbetet undfägnade de Törngren med åtskilliga 
tillmålen, såsom: ”Vill du inte komma ut, din korv!” ”Har 
du, korv, stickor i båda ändarna”, ”korvknekt”, ”palt” 
o. s. v., och hustrun erhöll det då grova öknamnet 
”Spisölsdordi”.

Situationen började nu bli betänklig för de belägrade, och 
en av gårdens kvinnor, ”Alboms hustru”, kröp ut genom 
ett fönster för att kalla på vakten. Först kom hon till
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Anders Jacobsson, som ännu ej gått till vila, utan satt och 
lutade sig mot bordet.

— Anders Jacobsson — ropade hon — kom utföre till 
vaktmästarns. De göra av med honom och hans hustru!

Jacobsson skyndade sig då till Anders Göransson, som 
hastigt klädde på sig, varefter båda begåvo sig till strids
platsen. ”Men” — säger denne senare — ”när vi kommo 
till Ärkebiskopens gränd, tordes vi intet gå där fram, utan 
gingo tillbaka om professor Törners gård och Lutgränden 
utföre och in genom Ferdinanders gård och så över planket 
in i Krokens gård.” Slutligen kommo de båda vaktdrängarna 
in i Törngrens stuga. Törngren, som just fått stövlarna på, 
bad dem ta sina korsgevär och följa honom. Då de kommit 
ut, rusade Vidberg med björkstången i högsta hugg mot 
vaktmästaren, men denne parerade med geväret och gav i 
stället Vidberg ”en släng” med detta, så att han stupade på 
knä. Detta nederlag stäckte hastigt de båda bärsärkarnas 
mod, och de togo nu i stället till harvärjan och flydde, för
följda av vaktmästaren och dennes båda drabanter. Heiden
berg lyckades dock rädda sig in i Vidbergs rum och fick 
dörren i så gott lås, att vakten icke kunde bryta sig in för 
att föra honom, såsom ämnat var, till ”prubban”. I stället 
hade han glädjen att från sitt fönster få sända dem några 
mindre vänliga avskedsord. Den stackars Vidberg, som 
däremot icke hunnit in i sin bostad och icke heller vågade 
sig dit, medan vakten sökte tränga in där, fick, endast 
iklädd skjorta och byxor, vandra omkring i staden i novem
bermorgonens bistra kyla.
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Dagen därpå fick han väl sina kläder tillbaka från Törn
gren, men samtidigt erhöll han den mindre glada underrät
telsen, att han och Heidenberg voro angivna inför konsis
torium. Först försökte båda att hålla sig undan, så att 
stämningen ej skulle träffa dem, därpå gjorde de ett miss
lyckat försök att instämma Törngren för stadens kämners- 
rätt för att på så sätt smuggla ärendet förbi den akademiska 
jurisdiktionen, och slutligen begingo de, lockade av sitt då
liga samvete, orådet att ej infinna sig vid konsistoriets dom
bord den 2i november (en vecka efter händelsen). Konsis
torium skickade emellertid ut den akademiska vakten i sta
den, och denna lyckades att gripa först Vidberg och till slut 
även Heidenberg, vilka båda efter den första rannsak- 
ningens slut avfördes till universitetets career.

Här fingo de sitta ända till konsistoriets sammanträde 
den 12 december, då alla parter ånyo inkallades. Därvid 
förklarade de då, att de ingått förlikning med varandra. 
Vidberg och Heidenberg hade nämligen erbjudit sig att ”till 
julen” ge Törngren 8 plåtar eller 48 daler kopparmynt för 
den skada, de honom tillfogat, och på konsistoriets fråga, 
om Törngren därmed vore förnöjd, svarade denne:

— Det må vara, vad det vill, så är jag förlikt genom de 
åtta plåtarna.

Som det emellertid blivit bevisat, att de givit honom 
okvädinsord, och konungen hade del i böterna för dylika 
brott, så prövade konsistorium skäligt att döma dem till 4 
daler silvermynts böter för varje ”skällsord” eller, då dessa 
voro fyra, till 16 dalers silvermynts böter vardera, varjämte 
de för övervåld på ett års tid relegerades från akademien.
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Vad beträffade stadsvaktmästaren Törngren, befanns det 
lämpligt att tillskriva magistraten ett brev, vari ”hans för
hållanden” tillkännagåvos.

Så slutar detta mål, som ger en ganska god, om än föga 
tilltalande bild av det uppsaliensiska studentlivet vid 1700- 
talets början.

(1899)
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UR EN RESEJOURNAL 1768.

En resa förr i världen var en stor tilldragelse i en män
niskas liv, och få voro väl de, som mer än en gång över
skridit hemlandets gränser. Man dröjde också, av helt na
turliga skäl, längre ute än nu, man förberedde sig sorgfäl- 
ligare för färden, och, framför allt, man drog mera nytta 
av den än nu, då man med järnvägstågets hastighet skyndar 
fram genom Europa.

En bland de resande, som, att döma av den på Uppsala 
bibliotek förvarade resejournalen, grundligast tagit sin upp
gift, var den lika lärde som älskvärde samlaren Johan Hen
rik Liden, välbekant för varje bokälskare. Såsom 27-årig 
docent och extra biblioteksamanuens erhöll han 1768 det 
Guthermuthska resestipendiet, stort 1,800 daler kopparmynt, 
och på detta företog han februari 1768—juni 1770 en resa 
till Danmark, Holland, Belgien, England, Frankrike och 
Tyskland. Mer än andra besjälad av historikerns och sam
larens lust att anteckna allt, har han i fyra foliovolymer 
nedskrivit icke blott gången av resan och sina egna ”op- 
levelser”, utan ock alla de notiser, han kunnat komma över 
rörande de minnesvärda orter och institutioner han besökt. 
För 1700-talets lärdomshistoria äga dessa anteckningar såle
des ett ganska stort värde, men därjämte innehåller denna
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resedagbok ganska mycket av ett mera allmänt intresse, och 
några utdrag ur journalen kunna därför möjligen roa en och 
annan.

*

Journalen börjar den 13 februari 1768, och anteck
ningarna för de första dagarna sysselsätta sig med författa
rens förberedelser för den långa färden. För Liden var 
denna icke blott en lustfärd, och resans vanskligheter syntes 
honom så stora, att han kände sig ganska oviss, om han 
någonsin skulle komma med livet tillbaka. ”Få timmar — 
skriver han — återstå, och jag skiljes kanske för evig tid 
från Uppsala, där jag nu tillbragt fulla tio år, de gladaste 
av min levnad.” Han beställde därför sorgfälligt om sitt 
hus. Som bekant var han en lidelsefull bokälskare, och, 
ehuru blott 27 år gammal, hade han redan en samling av 
1,100 band, förutom den stora, sedan så berömda samlingen 
av svenska disputationer, som vid denna tid redan uppgick 
till ett antal av 11,086 stycken. Allt detta nedsattes i valvet 
under Gustavianum, och i ett testamente förordnade Liden, 
att dessa hans käraste vänner skulle överlämnas till ”Upp
sala bibliotek, i fall jag utrikes slutar mina dagar, på det att 
samlingen må förbliva oskingrad och än ytterligare korm 
pletterad”. Böckerna och manuskripten donerades till Lin
köpings bibliotek.

”Sedan jag sålunda”, fortsätter han något pessimistiskt, 
”tagit avsked av mina döda vänner, kom ordningen till de 
levande, och dessa utgjorde till min lycka ett långt mindre 
antal än de förra. Min snabbfotade gång hade kunnat göra
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själva kursorerna företrädet stridigt, och förgäves skulle jag 
bjuda till att inprotokollera den myckna vältalighet, varmed 
jag nödgades besvara all den grannlåt, som med eller utan 
mening förspilldes. Av alltsammans minns jag nu, när afto
nen kommer, ingenting mer, än att det slätt intet var min
nesvärt. Knappt har man på en dag sagt mig så många 
hövliga och utblomstrande osanningar. Jag tyckte mig just 
vara på en maskerad, och detta, de flesta människors före
ställda levnadssätt, skall på sängen utgöra mitt tankeämne, 
då jag nu lägger mig att vila.”

Dagen därpå, som var söndag, gick han i Domkyrkan att 
anbefalla sig i Herrens hand, åt därpå middag hos lands
hövdingen, uttog sitt akademiska testimonium hos rektor 
och tillbringade slutligen aftonen tillsammans med några 
närmare vänner, som samlat sig i hans hem att säga honom 
farväl. ”Och detta var av annan beskaffenhet än förra 
dagens ordprål. Hjärtat talte i suckar, ögonkast och tårar. 
Denna skilsmässan var mig ganska öm... O! I trogne och 
ömsinte vänner... Edert minne skall ej förr än med mig 
själv upphöra ... Leven nöjde... Den Högste låte oss en 
gång få råkas på vår allmänna och sälla samlingsdag.”

Den 15 februari på morgonen lämnade han Uppsala med 
Stockholm såsom närmaste mål och stannade där till den 
25 i samma månad.

Tiden tillbringade han på vanligt sätt, med besök i sam
lingar och boklådor samt med visiter hos stadens lärde, var
vid han efter hemkomsten sorgfälligt gjorde sina anteck
ningar. Bl. a. uppvaktade han ock kronprinsen, som då var 
universitetskansler. ”Kl. 10 gick jag upp i hovet för att
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taga underdånigt avsked av Hans Kongl. Höghet Kron
prinsen såsom Uppsala akademikansler. Hans höghet hade 
ännu ej uppstigit. Emellertid gick jag omkring uti de präk
tiga rummen, ömkande för mig själv dem, som skola till
bringa sina dagar under dessa förgyllda tak, där så mycken 
oro och tvång måtte finnas. Drabanter mötte mig med ho
tande uppsyn och trotsande miner; dock kände jag ingen 
förskräckelse hos mig. Granna och snabbfotade kammar
herrar svängde sig och behagade i början knappt hedra mig 
med en nådig blick, fast jag mycket väl mindes dem som 
pojkar i Uppsala; sådant störde dock icke min filosofiska 
kallsinnighet. Utanför Hennes Kongl. Höghet Kronprin
sessans sängkammare förrättades nu morgonbönen. Kl. 12 
kom Hans Kongl. Höghet ut, då jag kort avlade min under
dåniga tacksägelse för all hittills bevisad nåd samt ytterli
gare utbad mig Dess nådigste hågkomst. Hans Höghet ytt
rade sig mycket nådigt och på ett sätt, som ej anstår mig 
själv anteckna. Frågade så, när jag skulle resa? Vad tour 
jag toge samt huru länge jag bleve borta? Och då jag be
svarat dessa frågor, önskade prinsen mig helt nådigt en 
lycklig resa. Då de unga herrarna sågo, med vad glad min 
och huru nådigt Hans Höghet täcktes mig emottaga, blevo 
ock de litet mildare till utseendet. De två timmar, jag här 
väntade, voro mig längre än två dagar, så tröttsamt före
föll det mig, och hade blivit mig odrägligt, därest ej den 
artige herr hovintendenten Rehn mot slutet uppkommit, 
med vilken jag pratade en stund. Mycket lätt trippade jag 
hovtrapporna utför, glad, att mitt öde ej så fogat, att jag 
nödgats bliva här daglig gäst.”
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Den 25 februari begav han sig söder ut, men kunde ej 
underlåta att göra ett besök hos det lärda hovrådet Warm- 
holtz på Kristineholm. ”Denne boksynte herre”, skriver 
Liden, ”tillbringar här uti ett lärt lugn sina dagar på ett 
lyckligt vis. Han äger ett talrikt bibliotek utav de bästa 
och även till banden kostbaraste böcker, dem han stadigt 
ökar. Deras antal steg nu till inemot 9,000.” Bland dessa 
skatter tillbringades förmiddagen, och först mot middagen 
gingo de lärda herrarna in att hälsa på hovrådets ”artiga 
och vittra fru, den han fått i Holland”. Även nu blev där
för samtalet vittert, och Lidén tillägger artigt, att ”man 
ledsnar aldrig i denna frus sällskap”.

Mot kvällen fortsatte Lidén sin resa genom mindre bok- 
synta trakter. I en bondgård påträffade han ”Broocmans 
Norrköpings-edition av svenska bibeln” och hann, medan 
han väntade på skjutsen, upptäcka ett tryckfel, som han 
efter vanan antecknade i sin journal.

En annan lärd annotation — att brännvin ej kom i bruk 
i Sverige förr än under Erik XIV — hade sin grund i ett 
mindre angenämt reseintryck. På Krokek — berättar Lidén 
— hade ”man hållit ett s. k. vedåke (då flera socknebor 
eller grannar köra ved eller timmer till något ställe utan 
annan betalning än överflödig välfägnad) samt så plägat 
sig, att de fjolliga bönderna med sina krokiga knän och sitt 
dåraktiga prat just uppväckte medömkan hos mig. En spel
man satt i en vrå med halvsovande ögon och gned på en 
fiol. Sällskapet tycktes mig snarare behöva sova än dansa.”

Slutligen ankom han till Norrköping, där han inkvarte
rade sig hos sin gamle gode vän komminister Olof Wång,
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”som jag träffade frisk, munter och nöjd hos sin lilla 
vackra och artiga fru”. Norrköpings största märkvärdighet 
i Lidéns ögon var nog den flitige samlaren assessor Braad, 
bekant för sina anteckningar rörande det ”lärda” Östergöt
land, och hos honom tillbringade han en hel förmiddag. 
”Efter flera ostindiska resor”, anmärker Liden, ”har han 
förvärvat sig en vacker förmögenhet och ärnar nu tillbringa 
sina dagar bland böcker, som han mycket älskar. Han är 
en artig och facil man, som gjorde mig mycket nöje. Han 
viste mig en hel svit av kinesiske klassiske auktorer på 
originalspråket, dem vi lika mycket förstodo; de gjorde dock 
samma gagn som de flesta andra böcker i de mesta boksam
lingar, nämligen att pryda hyllan och förnöja åskådare.” 
Pliktskyldigast besökte han även trivialskolan, där tre lärare 
”trälade med några få ostyriga pojkar, som sorlade överallt. 
Jag hörde på en stund med ängslan, men rädd att bli all
deles hypokondrisk, lämnade jag snart dessa bedröveliga 
boningar”.

Den i mars kom han till Linköping, där han hade sina 
föräldrar och anhöriga och varest han stannade ej mindre 
än två månader, ända till den 1 maj. Ehuru han här befin
ner sig på ren fädernemark, låter han därför alls icke an
tecknarens penna vila, utan nedskriver notiser av alla slag 
rörande staden, dess konsistorium, dess handel, dess märk
värdigheter o. s. v. Han upprättar en genealogisk tabell 
över Lidénska släkten, gör anteckningar ur den lärde pro
fessor Älfs samlingar och studerar framför allt i det rika 
gymnasiebiblioteket, ur vars samlingar han inför talrika 
utdrag i sin resejournal. ”Vid lediga stunder”, berättar denne
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oförtrutne lärdomsidkare, ”har jag som oftast med nöje av
hört samtliga herrar lektorers föreläsningar i Gymnasio 
samt dymedels underrättat mig om deras lärometod samt 
piltarnas framsteg. Bland den här studerande ungdomen såg 
jag med särdeles rörelse sex bröder, alla söner av herr rytt- 
mästaren Wallensten, som ännu därtill har sex söner hemma, 
ännu ej i skolan intagna.”

Med gymnasiebiblioteket var han mindre nöjd, och både 
som östgöte och bibliofil kände han sig med rätta upprörd. 
”Jag fann ännu böckerna i samma överklagade oordning, 
med den lilla skillnad — att de nu flyttat sig ned av hyl
lorna på golvet. Man kan anse denna boksamling i sin 
nuvarande belägenhet som en förseglad skatt. Den gagnar 
ej ägaren. Öch huru mycket kan man väl gagna ett bibliotek 
utan ordning, utan duglig och brukbar katalog? Dessutom 
öppnas detta bibliotek aldrig för gymnasieungdomen, som 
borde och kunde ske, åtminstone någon gång i veckan. De 
kunde då få någon, ehuru liten, smak för lärdomshistorien 
samt lära känna en hop goda böcker. Det vore att just 
narra dem till lust för vetenskaperna, då de, liksom under 
lek, finge sig här förfriska samt förnöja både ögon och sin
nen. Låt vara, att de flesta ej skulle bry sig härom; det 
är redan en vinst, om håg och omtanke väcktes hos 
o ro ¡t nagra ra.
I den mycket förfallna domkyrkans kor gjorde han en 

annan upptäckt, som ej heller gjorde honom glad. Han på
träffade nämligen domkapitlets gamla handlingar, ”som 
lågo om varandra utan ordning uti en hop lådor; till en 
god del voro papperen redan av fuktighet förmultnade, som
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är både skam och skada, såsom häribiand voro en hop stiftet 
rörande papper, som förtjäna gömmas. Under det jag här 
och där rörde, träffade jag åtskilliga gamla originalbrev till 
forna Linköpings biskopar, Prytz och Enander. Uti ett skrin 
bakom det gamla altaret låg sal. Spegels ströpapper och col
lectanea i varjehanda ämnen, såsom ock dess Kyrkohistoria 
samt Guds verk och vila, nämligen manuskripten efter 
vilka tryckningen skett, likaledes en bunt av Spegels psal
mer m. m.”

Den första maj lämnade han slutligen fädernestaden. 
”Efter stark frost”, skriver han, ”samt töcknig morgonstund 
blev en klar, varm och skön dag, på vilken jag lämnade 
min födelseort och mitt käraste i världen, mina föräldrar 
och några vänner. Min ömma skilsmässa låter sig lättare 
begripas än beskrivas. Det är naturligt, att en snart sjuttio
årig fader samt en ömtsint moder icke utan synbar oro 
kunde se sitt enda barn skiljas från dem. Anhöriga och vän
ner, samlade mina föräldrar till tröst, ökade med sin onö
diga gråt deras oro. Allt liknade ett sorgehus, utom mig, 
som i möjligaste hast skilde mig från dessa gråtande vänner. 
Klockan slog sju, då jag utom Linköpings tullport satte 
mig på min bondvagn och i sakta mak rullade av.”

På vägen inspekterade han ganska noga pastorernas pri
vata bibliotek. Prosten Ekman i Vreta får beröm för sitt, 

> 
ehuru Liden där förgäves sökte efter några vittra skrifter. 
Prosten Meurling prisas visserligen för det präktiga boställe, 
han uppbyggt, men, tillägger bibliofilen, ”förgäves sökte jag 
här några böcker, utom de vanligaste hjälpredor — jag me
nar några utslitna postillor — men prosten äger ett så

12. — S c h il c k, Svenska, bilder. IV. V/
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mycket större antal tunnor spannmål, en i vår tid betyd
ligare vara. Jämmerligen våndas likväl herr prosten för sin 
synodaldisputation och förestående prästmöte, då Linkö
pings konsistorium varit nog hårdhjärtat att sätta prosten 
till præses i nästa prästmöte, då ämnet blir De vita eterna. 
Kanske han bättre kommit ut med att skriva om detta 
livet.”

I Jönköping stannade han blott en enda dag, men hann 
det oaktat att ganska ordentligt ta reda på allt sevärt. 
”Från närliggande höjder”, skriver han, ”ser staden alldeles 
ut som en i jkallskål simmande skorpa. Är med trähus ganska 
tätt bebyggd, just vägg i vägg, som vid eldsvådor ser hisk
ligt ut.” Den enda vittra person, han påträffade, var nota
rien Brunjeansson, som var sysselsatt med att översätta en 
av Voltaires tragedier. ”Eljes gjorde man denna stad orätt, 
om man påstod den äga särdeles smak för vetenskaper. 
Ingenting mindre. Böcker sökas här förgäves, och på det 
härvarande boktryckeriet tryckas endast psalmböcker.”

Den nästa staden på hans resa var Växjö, och karakteris
tiskt nog börjar Lidén beskrivningen på staden med en för
teckning på lektorerna, av vilka han besökte så många han 
kunde. Kl. 6 på morgonen gick han upp i Gymnasium. 
”Adjunkten magister Collin läste nu logican samt magister 
Lunden Euclides. Gymnasisterna brukte ej kappor här som 
i Linköping, men sågo rätt lymmelaktiga ut, sprungo ut och 
in under lektionerna. Klasserna i nedre skolan voro ej av
stängda, så att här var ett jämmerligt sorl. Jag skyndade 
mig därför snart ut, sedan jag endast underrättat mig, att
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gymnasisterna voro 54 och skolgossarna 106, och hela mäng
den sålunda 160.”

Det huvudsakliga intresset ägnades naturligtvis åt dom
kyrkan och gymnasiebiblioteket.

På söndagsaftonen den 8 maj anlände han till Karls
krona tullport. ”En olärd underofficer kunde ej begripa, 
vad Mag. Docens och Aman. Bibi, voro för folk, som stod 
i mitt pass. Han ville hava mig till högvakten, men som 
jag visste att namngiva några officerare, jag kände, slapp 
jag därmed, att passet kvarlämnades till morgondagen. Jag 
kunde nu så sent på aftonen ej få annat kvarter än hos en 
besökare (= tulltjänsteman), där jag uti en liten kammare 
utan eldstad på golvet måste hålla till godo att vila min 
trötta kropp. Jag sov gott, ty jag var genomtrött.” Staden 
tilltalade honom ej synnerligen. ”Torget är väl det värsta 
man vill se, av klippor och berg så ojämnt, att man ej kan 
däröver köra; de där upplagda dyngkastar tjänte ej heller 
till särdeles prydnad eller till bevis av den bästa politie.” 
Stadens kyrka — Tessins skapelse — var ej färdig. ”Man 
kan tänka sig, hur taket såg .ut, då en del därav var täckt 
med bräder, en del med spån, en del med järnbleck, en annan 
del med tegel.”

Uppehållet i Karlskrona ägnade han åt besök hos stadens 
lärde, bland vilka han i främsta rummet ihågkom ”vår 
svenske Archimedes, herr direktör Thunberg”, åt studium 
av docka och varv, inspektion av kadettskolan, apoteket 
m. m., vilket allt vidlyftigt beskrives.

Från Karlskrona gick färden till Karlshamn — som be
römmes för ”en propreté i allt, som eljes i våra städer är så
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sällsynt” — Sölvesborg, som han, eget nog, nöjde sig med 
att blott resa igenom, och Kristianstad, vars invånareantal 
den noggranne Liden antecknar efter mantalslängderna med 
särskild rubrik för ”gamle, bräcklige och genom varjehanda 
resolutioner befriade” samt ”barn under 15 år”. Den 17 maj 
på kvällen kom han till Lund. Men hans uppehåll i den 
gamla lärdomsstaden tarvar ett särskilt kapitel.

*

”Jag var nu — berättar Liden — kommen till Lund, 
denna för sin ålder så ryktbara stad, vars sumpiga belägen
het, krokiga och smutsiga gator samt dragfulla korsverks- 
hus så litet behaga en resande, som dess många och stora 
trädgårdar om sommaren göra den till en behaglig och ljuv
lig ort. Mitt första göromål var att sörja för magen, och 
då man fägnat mig med den för en hungrig föga hugne- 
samma tidningen, att här vore ingen källare, intet värdshus 
i staden, där man för penningar kunde få mat, var ej annat 
råd övrigt än att hålla tillgodo med relikerna av min från 
Östergötland medhavda och tämligen sönderskakade mat
säck. Allt smakar väl för en hungrig mage. Härpå gick jag 
ut att se mig om. Antingen är folket här mycket nyfiket 
eller måtte jag förefallit dem helt besynnerlig, emedan min 
lilla person ådrog sig många spektatörer i fönstren. Jag upp
sökte först bibliotekarien Sommelius, med vilken jag flera 
år haft brevväxling, men först nu lärde personligen känna. 
Han är en vänlig, glättig och tjänstaktig man samt väl be
vandrad in philologicis. Med honom umgicks jag dagligen 
så länge jag var i Lund.”
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Till minnes gjorde Liden genast i sin resejournal en för
teckning på akademistaten och började så på att besöka den 
ene efter den andre. Man får därigenom en ganska god 
karakteristik av Lund på 1760-talet.

Redan under första dagen hann han med åtskilligt. ”Hos 
professor Nelander, min mors kusin, gjorde jag en kort visit. 
Han är en mycket allvarsam man, av vördigt och gott ut
seende. Han såg mig ut, som om han mediterade på sin 
predikan till pingstdagen; jag borde sålunda ej längre vara 
hinderlig. Härifrån gick jag upp på akademien, där herr 
prof. Laurel presiderade för kandid. Jonas Engstrand, östg. 
Ämnet var Observationes circa mundum optimum Leibnitzii. 
En kärv sak blev här ganska magert avhandlad av en mager 
både præses och respondens. Om jag vore hastig i mitt om
döme, skulle denna disputationsakt ej giva mig de bästa tan
kar om Lunds akademi. Jag skyndade mig från denna mat
tande träta till att uppvakta herr Biskop Engeström, som 
jag träffade i sin consistoriemin; han var ock verkligen nyss 
därifrån hemkommen, så att vårt samtal blev mycket kort. 
Efter middagen gick jag till Herr Doktorn och Domprosten 
Wåhlin, min fars gamle vän, som jag ock lärde känna vid 
sista riksdag. Det är en from och älskvärd man, vördad här 
vid akademien ej mindre för sin grundliga teologiska lär
dom, än för sitt uppbyggliga väsen. Genom Bibi. Sommelius 
gjorde jag även i dag en artig bekantskap i Fru Apelbergs 
hus, som ägde två vackra och beskedliga döttrar. Den äldsta 
var förlovad med min gamle Uppsalavän, Hr Borgmästar 
Widegren i Malmö. Här träffade jag Hr Adjunkten Munck,
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en genomkvick och snäll man. Honom gjorde jag sedan följe 
hem och tillbragte där det återstående av aftonen.”

Dagen därpå besökte han prof. Schenmark, ”en ganska 
skicklig mathematicus, men eljes mycket tyst och torr, ehuru 
berömd för en genomgod och ärlig man”. Därifrån begav 
han sig till den för sin djupa lärdom och sitt angenäma 
väsen bekante läkaren prof. Rosén, bror till ”vår svenske 
Eskulap” arkiatern Rosén von Rosenstein. Lidén säger sig 
ha fattat verklig ”kärlek till denne mannen, vadan jag ock 
längre uppehöll honom, än jag törhända bort. Vi talte mest 
om Uppsalaaffärer”.

Dogmatikern professor Bildstein var sjuk och skröplig, 
”har i senare åren blivit plågad av en besvärlig darrning 
eller rättare skäkning i huvud och händer, så att de utgöra 
ett perpetuum mobile och göra gubben svårigheter både att 
äta och tala”. Han hade pipskägg och var den ende i sta
den, som hade ”denna gammaldags prydnad”. Till sitt sätt 
var han mycket kruserlig, men hade det tämligen snaskigt 
hos sig.

Till middagen var Lidén hos professor Benzelius, seder
mera biskop i Strängnäs och ättling av den berömda Upp
salasläkten. ”Han lyser väl ej — skriver Lidén — så mycket 
på lärdomens sida, men älskas och vördas av alla för sitt 
ärliga hjärta, otvungna och behagliga umgänge samt mycken 
hövlighet. Han har rest och talar med behag. Dess fru, född 
Arnell, är ett fruntimmer av mycket vett och angenämt 
väsende; godhet lyser ur dess ögon.” Samtalet rörde sig mest 
kring den stora Benzeliska manuskriptsamlingen, över vil
ken professorn disponerade. Den Benzeliska boksamlingen i
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Linköping hade han funnit så vanvårdad, att han beträf
fande manuskripten var betänkt på att ändra sitt testamente, 
enligt vilket även handskrifterna skulle till Linköping.

På eftermiddagen gick den nitiske Liden på en ny dis
putation, för vilken professor Laurel likaledes presiderade. 
”Man gjorde honom mycket orätt, om honom tillädes grund
lig filosofisk kunskap, beledsagad med redig talegåva. Han 
är allmänt känd för mycken svaghet i sin profession, och 
sådant bör, androm till skräck, icke förtigas.”

Den tredje dagen ”fortsatte jag — skriver Liden — min 
akademiska kurs för att lära känna denna akademis lärare” 
och började med botanikern professor Lidbeck, ”en fri, 
munter och artig man”. Därefter kom ordningen till teolo
gen professor Munthe, ”som var i vägen. Det var en vacker, 
mycket polerad och lärd man; vore ej prästdräkten, kunde 
man taga honom för ett kansliråd, så alldeles poli var han”.

Näste man var rektor magnifiais professor Harmens, som 
bodde i det gamla kungshuset, där Karl XII haft sitt kvar
ter, medan han var i Lund. ”Trädgården är ganska stor, 
men förfallen, har förr varit den förnämsta i staden, även 
som han är den största. Men jag förglömmer nästan Hr 
Professorn själv, som även är en stor man, åtminstone till 
längden. Går mycket rak och har god talegåva; har gjort 
vidlyftiga resor.” Efter ett besök hos livmedikus Wollin var 
förmiddagen till ända, och Liden intog så middag hos sin 
frände professor Nelander, men var genast på eftermidda
gen klar att göra en titt in på biblioteket.

Därifrån gick han på visit hos professor Trozelius, profes
sor i ekonomi. ”Han höll lektion för mig i alla Lunds in-
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triger och lärde mig känna patres på den sidan, som vetter 
åt consistoriebordet. Jag kunde här få anledning till mången 
rolig anmärkning, men som han ej sade mig det i tanke, 
att det skulle uppskrivas, måste det tjäna mig till enskild 
andakt och uppbyggelse. Silendo nemo peccat, loquendo 
persæpe. Förföljd och förargad av alla, är professor Tro- 
zelius lika munter och arbetsam under de mest tryckande 
omsorger, såsom han ej njuter minsta lön på stat. Han har 
väl survivance på professor Harmens lön, men ofta svälter 
man förr till döds, innan man hinner vänta livet ur en 
annan.” Trozelius livnärde sig därför med att skriva hop 
disputationer åt studenterna, och Liden ursäktar honom 
därför, att kvaliteten ej blev bättre än betalningen.

Sämst tyckte Liden om professor Burmester, professor i 
vältalighet. Besökaren ville förgäves tvinga honom in i nå
gon diskurs, men professorn föredrog den kloka utvägen 
att tiga framför att röja sin okunnighet. Han hade studerat 
naturalhistoria, men så blev professuren i poesi och vältalig
het ledig, Burmester sökte den och — fick den ”till sin och 
vetenskapens gemensamma olycka”.

*

På pingstdagen begav sig Liden till den gamla ärevördiga 
domkyrkan, där Wåhlin predikade. ”Domkyrkan — så 
yttrar sig Liden om den dåvarande, ”orestaurerade” bygg
naden — är mera omtald än den är vacker. Den är mycket 
mörk. Orgelverket står mitt i kyrkan, just över altaret, och 
avstänger kyrkan från det över kraftkyrkan belägna munk-
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koret. Allt ser här munklikt ut. Altaret sägs vara dyrbart; 
predikstolen av alabaster och svart marmor är nu gammal
modig, och mera kostbar än vacker.”

På eftermiddagen sammanträffade han med det karolinska 
lärosätets främsta personlighet, den store hävdatecknaren 
Bring, mera känd under sitt senare adliga namn Lagerbring. 
Och denna bekantskap fullkomligt hänförde den lätt antände 
Liden. ”Man bör ej av utsikten (= utseendet) lära känna en 
Bring. Han har ej särdeles anseende (= ansenligt yttre); 
dess eldiga ögon äro det enda, som i detta avseende förrå
der dess eldiga geni. Hos denne man är den grundligaste 
lärdom förenad med de behagligaste umgängesgåvor. Han 
är mycket språksam och kryddar allt sitt tal med ett ange
nämt satiriskt salt. Han är så rik på lyckliga infall, att man 
tror sig tala med en Ihre. Han skrattar mycket, men allt 
med behag.” Förargligt nog för den vetgirige besökaren be
fann sig Bring för tillfället i fruntimmerssällskap, så att 
samtalet, yttrar Liden vemodsfullt, denna gång ej kunde 
bli om lärda saker.

Från Bring begav sig vår resande på en promenad i 
Lundagård; ”så kallas akademigården, anlagd av baron 
Hårleman framför akademien. Den är stängd med en hög 
mur och har tre vackra järnportar i gallerverk. Här går 
man i sköna alléer av kastanje-, valnöt- med flera slags träd, 
men vad i dag gjorde denna gård ännu skönare var stadens 
fruntimmer, som, hitlockade av det sköna vädret, nästan 
mangrant voro här församlade. Uti denna behagliga sam
ling voro åtskilliga vackra ansikten, men alla utmärkte sig 
med ett artigt, levande och muntert skämt. Allt var okonst-
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lat, och jag tyckte mig hos denna täcka hop bliva varse en 
hos könet sällsynt enighet. Stockholm undantaget lär ingen 
stad i Sverige vara, som har så gott förråd på ungdom av 
fruntimmer som Lund. Jag räknade nu på en gång 30 
ogifta fruntimmer, och att jag ej må misstänkas för under
slev, vill jag dem här anföra, som jag i hast kunde dem 
immatrikulera, till bevis, att jag även varit en elegantium 
formarum spectator, som Terentius säger. Se här en rulla 
på Lunds skönheter: 3 mamseller Wåhlin, 2 Nelander, 2 
Junbeck, 2 Engeström, 2 Benzelius, 3 Harmens, 3 Rosén, 
3 Bring, i Ek, 2 Apelberg, 3 Langwagen, 1 Nehrman, 1 
Munthe, 1 Helt, 1 Abelin, 1 Silversparre. De äro mest alla 
av akademistaten eller i deras hus. Uti så angenämt och 
muntert sällskap kunde man ej ledsna. Efter några timmars 
sammanvaro skingrades sällskapet, och jag följde mina frun
timmer hem, stannandes även till aftonmåltiden kvar hos 
domprosten Wåhlin.”

Promenaden i Lundagård var t. o. m. så angenäm, att 
Liden, som eljes var så mån om tiden, tillbringade även 
nästa eftermiddag ”med spatserande och skvaller i profes
sor Harmens trädgård och Lundagård”.

Några dagar senare underrättade Liden sig om studie
kostnaderna i Lund. ”Ett kollegium betaltes med 18 daler. 
Presidium kostar 90 à 120 daler, men Bring och Nelander 
få 150 daler. Kandidatexamen kostar 150 daler, och om- 
kostningarna vid förestående promotion kosta varje kandidat 
162 daler, allt kopparmynt. Man har ändå lagerkransen för 
bättre köp än i Uppsala, och Gud vet, om den icke ändå 
är väl betald.”
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Studentantalet var ringa. ”De äro ej bullersamma, icke 
heller så fåfängliga som i Uppsala, vartill de ock hava 
mindre tillfälle, då här icke finnas varken källare eller 
kaffehus. Jag hörde ej heller klagas över sedernas fördärv. 
Studenterna sågo mig nästan för mycket krypande ut; jag 
ville hava dem litet muntrare. Med kandidatexamina har 
isynnerhet denna termin gått något slarvigt till; ofta hava 
ej mer än 3 à 4 professorer varit tillstädes samt usla kräk 
blivit approberade. Men sådant händer kanske allestädes. 
Så länge en Wåhlin, en Munthe, en Rosén, en Bring och en 
Nelander leva, kan Lunds Akademi ej förfalla. Bland do
centes var ingen av särdeles namn. Ett stort hinder för veten
skaperna anser jag vara, att här ej finnes någon boklåda. 
Professorerna handla på Köpenhamn, d. v. s. om och då 
någon handlar.”

Den övriga delen av sitt Lundauppehåll ägnade Liden åt 
visiter hos de lärde, han de första dagarna ej hunnit besöka, 
åt inspektion av samlingar och institutioner, lärda anteck
ningar samt även åt promenader i damsällskap. Först den 
3 juni lämnade han Saxos stad och reste till Malmö, just 
medan kornsådden pågick på den stora slätten.

*

Malmö skildras som en av våra vackraste städer, ”gatorna 
äro merendels breda, ehuru något krökande, husen mycket 
gamla, emedan staden blivit förskonad från eldsvådor, mest 
av korsvirke med gavlarna utåt på gamla frankiska sättet. 
Det hus, vari jag skriver detta, utmärker sin ålder med
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årtalet 1523. Stadens sköna torg är allmänt bekant och det 
vackraste man vill se. Runt omkring äro 56 vackra träd av 
lind och kastanjer planterade, som giva en behaglig både 
utsikt och skugga. Husen äro snygga och inuti rätt propra. 
På torget är den för staden så nödvändiga vattenledningen, 
dit vattnet ledes från Pildammen en fjärdedels mil utom 
staden under både vallar och gravar, samt härifrån sedan 
kringsprides till nästan alla brunnar i staden. Handeln är 
här, som i hela Skåne, endast lurendrejeri, vartill landets 
belägenhet giver så önskligt tillfälle. Staden äger ingen 
hamn, som är en obotlig skada. Alla fartyg måste ankra på 
öppna redden utom staden samt alla varor föras i båtar.”

Sedan Liden besett Malmös märkvärdigheter — rådstu
gan, Knutssalen, trivialskolan, barnhuset, stadskyrkan m. m. 
— företog han en längre utflykt till Köpenhamn för att 
träffa danska lärde, men reste sedan över Hälsingborg till
baka till Lund, där universitetet då, den 23 juni, firade sin 
första jubelfest, på vilken Liden ger en utförlig och ganska 
målande beskrivning.

Men den 29 juni lämnade han för andra gången Lund, 
nu för att på allvar fortsätta resan till utlandet. Till Ystad 
framkom han kl. 12 på natten och steg dagen därpå om
bord på postjakten. ”Sedan jag hos borgmästaren låtit på
skriva mitt pass samt det sedan hos postinspektoren uppvist 
och erlagt frakt, 7 daler och 24 sk. smt., fick jag passager
sedel, mot vilkens uppvisande på jakten sakerna mottogos. 
Sålunda var jag nu resfärdig, men här feltes vind. Mot afto
nen gick jag ombord, där jag träffade ett gott sällskap 
passagerare uti översten Grev Lewenhaupt, drabanterna
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Äkerhjelm och Lewenhaupt, Hovjunkaren Greve Piper med 
dess informator, min gamle skolkamrat, mag. Mårten Meur- 
ling. Vårt första göromål var att äta. Grev Lewenhaupts 
kostliga brännvin gav mig anledning att efterfråga ingredi
enserna till en så välsmakande likör. Den är som följer. Till 
6 kannor franskt brännvins destillerande tages

6 lod angelica
16 d:o kummin

8 fenkol
8 anis

16 enbär, vilka väl krossade läggas natten över uti ett 
stop brännvin, att saften må väl utdragas. Sedan gör man 
det sött efter behag med kokt sockersirup, som het slås uti 
(eljest blir det ej klart); vanligen tages ett skålpund socker 
till en kanna brännvin.

Visst är, att detta brännvin var det bästa, jag någonsin 
smakat, vadan jag ock var angelägen att anteckna komposi
tionen. Det sista jag i Sverige lärde var sålunda att destillera 
brännvin.

Natten kom och havet lugnade, men i hopp att det efter 
midnatt kunde blåsa upp, lade vi oss ombord, där var och 
en sov i sin bädd. Vid varjehanda tankar insomnade jag, 
osäker, om och när Gud behagar låta mig mera vila i mitt 
kära fädernesland.”

(1903)
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NÅGRA FÖRLOVNINGAR FÖRR I 
VÄRLDEN.

En bland 1700-talets mera betydande vetenskapsmän var 
Johan Gottschalk Wallerius, ”åkerbrukskemiens fader”. 
Han tillhörde en gammal prästsläkt, och hans fader var 
kyrkoherde i Stora Mällösa; även hans båda äldre bröder 
voro präster. Den äldste, Nils, blev först professor i logik 
och sedermera professor Kalsenianus med uppgift att veder
lägga alla moderna irrmeningar. Den yngre, Erik Magnus, 
blev faderns efterträdare i Stora Mällösa. Den yngste, Johan 
Gottschalk, som var född 1709, slog sig däremot på de 
naturvetenskapliga studier, som vid frihetstidens början 
blevo populära i Uppsala. De bedrevos tämligen raskt. 1725 
inskrevs han såsom student, och 1731 promoverades han till 
filosofie magister samt utnämndes redan året därpå, ehuru 
blott 23 år gammal, till medicine adjunkt vid Lunds uni
versitet. Innan han slog sig ned i Lund, hade han dock 
några mindre behagliga affärer att göra upp i Uppsala, och 
då dessa kasta ett visst ljus över livet i universitetsstaden 
vid frihetstidens början, skola vi här, med ledning av dom
kapitlets handlingar, något sysselsätta oss med dessa.

Efter promotionen den 15 juni 1731 och terminens slut 
begav sig Wallerius förmodligen till hemmet över som
maren. Då han på hösten skulle tillbaka till universitetet,
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begagnade han sig av den vanliga postjakten mellan Stock
holm och Uppsala. På denna befann sig emellertid en ung 
dam, jungfru Brita Christina Holmberg, som var — vad 
vi skulle säga — ”husmamsell” hos handelsman Smedberg i 
Uppsala. Vädret var förmodligen vackert, den unge magis
tern var eldfängd, jungfru Holmberg såg kanske bra ut 
och tycks i varje fall ha varit tillmötesgående — nog av: 
magistern friade, fick ja och förlovade sig.

Vid ankomsten till Uppsala tycks emellertid vissa betänk
ligheter ha uppstigit i hans själ, och med rätta, ty utsikterna 
att kunna sätta bo voro just ej stora för en lönlös magister 
på tjugutvå års ålder. Han tycks därför ha hållit sig undan 
sin utkorade, och då hon gjorde sig påmind, svarade han 
med ett brev, som ännu finns bevarat och som ju kan 
läsas såsom ett prov på 1700-talets erotiska korrespondens.

”Min aldra käraste söta vän! Jag tackar rätt hjärtligen 
för den goda ro, som jag endast av min söta väns när
varelse sist på jakten hade. Efter loven, som min söta vän 
då gjorde mig, att hon alltid ville vara min käresta vän, 
och jag å min sida sökt att ernå, vill jag än ytterligare här
medels bekräfta, att jag ingen annan i världen därtill utvalt 
än Eder, mitt söta hjärta. För den skull är nu min begäran, 
det behagade min söta vän lämna mig några ord till svars, 
om hon är nöjd med den förlovning, som vi oss emellan 
gjort hava redan, och med den uppriktiga bekännelse, som 
jag härmedels gör, att jag är så fast med henne förlovad, 
som vore det väl trettio vittnen tillstädes. Och må du, min 
söta vän, vara försäkrad om min redlighet, när hon min 
utlåtelse så muntligen som skriftligen nu förnummit haver.
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Jag beder min söta vän hålla detta caché, ty eljes är hela 
min lycka förstörd. När min söta vän behagar att svara 
mig, så skriv, på vad timma samt dag, rum och ställe jag 
måtte få tala vid min söta vän ensam. Jag avvaktar härpå 
med det snaraste min söta väns utlåtelse och framhärdar i 
döden, min aldra käresta söta väns käresta vän Johan Gott
schalk Wallerius, Upsala den 18 okt. 1731.”

Jungfru Holmberg var verkligen nog beskedlig att hålla 
den ingångna förlovningen ”caché”, och då och då besökte 
Wallerius henne även i handelsmannen Smedbergs hus. Men 
då det drog ut på tiden utan att fästmannen ville yppa hem
ligheten, och då jungfru Holmberg med all sannolikhet fick 
höra ett rykte om Wallerius’ uppvaktningar hos en annan 
ung dam, förlorade hon tålamodet och fordrade bestämt att 
bli erkänd såsom hans trolovade. När Wallerius det oaktat 
nekade, vände hon sig till en juris studiosus Fick — seder
mera akademisekreterare och juris professor — och med 
dennes hjälp stämde hon den trolöse inför Uppsala dom
kapitel: ”Hos Maxime Venerandum Consistorium nödsakas 
jag uti allom största ödmjukhet föredraga, hurusom magis
tern Höglärde Herr Johan Gottschalk Wallerius förleden 
höstas om äkta förbund med sig mig anmodat och genom 
dess egenhändiga inlevererade brev sig alldeles med mig för
lovat med träget påstående därjämte, att jag änteligen skulle 
hålla alltsammans fördolt, det jag ock gjort, tills dess nu 
Herr Magistern sin då givna tro och loven ej hålla, utan 
rygga och tillintetgöra vill, anhållandes hos M. V. Con
sistorium jag ödmjukast, det täcktes M. V. Consistorium 
mig gunst-rättvisast härutinnan behjälpa, att bemälte Herr
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Magister ej må efterlåtet varda efter sin egen vilja, utan 
efter rätt och billighet med mig förfara.”

Den 2 augusti 1732 förekom målet inför domkapitlet, 
varvid bägge parterna personligen inställde sig, ty Wallerius 
hade, ehuru redan utnämnd till adjunkt i Lund, ännu ej 
avrest. Jungfru Holmbergs talan fördes av Fick, som yr
kade, att Wallerius skulle fullborda sitt både skriftligen och 
muntligen givna äktenskapslöfte. Svaranden anhöll då om 
uppskov, emedan den jurist, vars biträde han anlitat, in
sjuknat i Stockholm. Men då detta ej kunde styrkas, ogil
lades yrkandet. När Fick därpå företedde en vidimerad 
avskrift av det nyss anförda kärleksbrevet, tillstod väl 
Wallerius, att han skrivit det, ”men yttrade därjämte, att 
han detsamma skrivit på raillerie och i hastigheten”. Han 
nekade således alldeles till, att någon verklig trolovning 
dem emellan ingåtts, och ansåg sig på grund därav ”ej obli- 
gerad att ställa henne till freds”. Men Fick hänvisade till 
brevet, i vilket Wallerius själv uttryckligen erkänt förlov
ningen, och fick även Wallerius att medge, att han besökt 
jungfrun i handelsmannen Smedbergs hus. Men däremot ne
kade han till, att han då anmodat henne att bli vid den 
gjorda överenskommelsen.

Försvaret var således mer än lovligt matt, och dom
kapitlet förehöll även Wallerius ”hans förbindliga ord och 
expressioner, varav intet annat kan slutas, än att hans 
sinne och allvar hava varit att draga hennes hjärta till sig 
till äktenskaps byggnad”. Domkapitlet uppmanade honom 
därför att stå vid sitt löfte, ”varigenom visserligen skedde 
det, som vore Gud behagligt och i längden kunde befreda
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hans samvete”. Förmaningen tycktes till en början göra ett 
visst intryck på Wallerius, ty först bad han om betänketid, 
men återkallade efter en stund detta medgivande och sade 
sig ”ingen raison hava att förlika och ställa henne till frids”.

Domkapitlet hade då intet annat att göra än att med stöd 
av kyrkolagen hänvisa parterna till världslig rätt, d. v. s., 
då Wallerius var svarande och nu akademisk lärare vid det 
sydsvenska universitetet, till det akademiska konsistoriet i 
Lund. Där blev han emellertid fast och ålades att förlika 
jungfru Holmberg med en penningsumma, som han lånade 
av professor Qvensels stärbhus och sedan hade ganska svårt 
att betala igen. Med denna ersättning var hon nöjd, och det 
var den tidens sätt att ta dylika affärer.

Innan Wallerius lämnade Uppsala, hade han emellertid 
inlåtit sig på en ny förlovning, som han icke lika lätt 
kom ifrån.

I Uppsala bodde en borgare, handelsmannen Anders 
Ubström, som stigit till borgerskapets högsta trappsteg — 
han hade nämligen blivit rådman i staden. Enligt den ti
dens sed hyrde han då och då ut sin sal till nationsmöten 
och baler åt studenterna — ty några ordinarie nationsloka
ler funnos då ännu icke — och på denna väg eller någon 
annan blev han bekant med bröderna Wallerius, av vilka 
den äldste, Nils, förlovade sig med Ubströms äldsta dotter 
Catharina, som var född 1712 och således vid denna tid 
tjugu år gammal. Dessutom hade han en annan dotter, Greta 
Stina, som 1732 var mycket ung — hon fyllde nämligen 
femton år först på sommaren. Men på henne hade Johan 
Gottschalk kastat sina blickar och redan under den hem-
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liga förlovningen med jungfru Holmberg börjat uppvakta 
henne. Av sin första fästmö blev han, såsom vi erinra oss, ej 
stämd förrän i augusti 1732, men redan i april samma år 
skrev han ett brev till rådmannen, vilket visar, att han täm
ligen tydligt spekulerade på den unga Greta Stina. Till råd
mannen, som för tillfället tycks ha varit bortrest med sin 
familj från Uppsala, skrev han: ”Jag önskar Herr Rådman 
mycken lycka på sin hemresa, varefter jag högeligen längtar, 
ingenting högre önskandes, än att jag kunde Herr Rådman 
därtill intala, att käraste syster Greta Stina fick resa hem 
med. Orsaken till denna min åstundan lärer väl min günstige 
Herr Rådman snart kunna antaga, och såge jag intet häldre, 
utan skulle mig lycksalig skatta, om Herr Rådman ville till 
mitt ärliga uppsåts förehavande sitt samtycke lämna tillika 
med kära moder, och jag finge avtjäna som en son alla de 
välgärningar, som herr Rådman mig och mina bröder bevist 
och jag på intet annat sätt än med en sonlig vördnad av
tjäna kan, ja det icke tillfullo.”

Detta torde knappt kunna betraktas annat än som ett 
klart friarbrev, men med hänsyn till dotterns ungdom synes 
rådmannen ha dröjt med att ge sitt bifall. Likaså synes 
han ha fordrat, att bröderna Wallerius visade, att de hade 
sina föräldrars bifall till den tillämnade förbindelsen. De 
skrevo således till prosten i Stora Mällösa och fingo i maj 
hans svar, som de överlämnade till rådmannen. Det var 
ställt till den äldste: ”Så du, min käre son, som din broder, 
min käre son Johan, åstunda — märka vi — att anmäla 
eder till Herr Handelsmannen Ubströms hus och taga eder 
där till äkta maka var sin syster och bliva således jämte
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bröder även svågrar, vartill I bägge åstunden och begären 
mitt och mors samtycke. Nu som I utlåten eder, att eder 
lycka därutinnan beror och huset hederligt och förmöget, 
jungfruarna adretta och för eder angenäma, så faller av 
sig självt, att vi däremot ej det ringaste kunna hava att 
säga, utan önska eder bägge välsignelse jämte en lycklig 
fortgång efter eder önskan och åstundan.”

Förmodligen var det vid denna tid, som jungfru Holm
berg fick kännedom om sin älskares trolöshet och grep in, 
och i augusti stämde hon Wallerius inför domkapitlet. Som 
det förefaller oss, borde denna affär ha gjort Wallerius 
omöjlig i rådman Ubströms hus, men förr i världen hade 
man mindre ömtåliga nerver än nu, och den 21 december 
X732 blev Wallerius i rådmannens och hans hustrus när
varo förlovad med den femtonåriga Greta Stina.

Sedan Wallerius ingått sin förlovning med jungfru Ub- 
ström, måste han bege sig i väg till Lund för att vid vår
terminens början kunna tillträda sin nya plats såsom medi
cine adjunkt. Under resan skrev han naturligtvis brev till 
sin utkorade, och av dessa ha några bevarats. Det första 
skrevs den 27 december: ”Min aldrakäraste vän och sötaste 
syster! Vid detta tillfälle vill jag också min aldra käraste 
söta vän med några ord uppvakta önskandes henne ett gott 
nytt år med all behaglig välmåga. Gud förläne min aldra 
sötaste syster hälsa och sundhet samt lycka i detta och 
många, många därpå följande år, mig till en outsäglig och 
obeskrivlig tröst och glädje. Jag tackar min aldrakäraste 
söta vän för den loven hon gjorde mig, innan jag reste. 
Jag skall näst Guds hjälp in i själva döden trogen vara.
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Det andra, som min sötaste vän lovade mig, hoppas jag få 
veta, när min aldra käraste söta vän gör mig den äran och 
skriver mig till. Min sötaste vän får nu intet brev från mig, 
förrän jag kommer till Örebro, Gud vill. Emellertid är och 
blir jag till min död, min högtärade aldrakäraste väns och 
sötaste systers förtrognaste vän och tjänare J. G. Wallerius.”

Det nästa brevet, av den 18 januari, är från Mällösa och 
är också mycket ömt. I slutet av månaden var han framme 
i Lund och skrev därifrån några brev till rådmannen och 
dennes hustru, som han titulerar ”min högtärade, käraste 
moder” och undertecknar med hennes ”lydigste son till 
döden”. Även Greta Stina fick ett likaledes den 31 januari 
dagtecknat brev, vilket slutar: ”Jag är alltid försäkrad om 
min sötaste väns gunst emot mig, och Gud skall veta, att 
jag å min sida, så vitt mig görligt är, skall, näst Guds hjälp, 
söka att ställa mig så, att min aldra käraste syster må vara 
alltid förnöjd. Jag går aldrig till sömns och aldrig vaknar, 
med mindre min aldra käraste syster ligger i mina tankar, 
och nu finner jag kära fars ord vara sanna, att ängslan gör 
sömnlösa nätter. Jag har just inte förr trott det så, men 
nu finner jag det, ty nu är min glädje, min ro, min tröst 
ifrån mina ögon, fast hon är i mina tankar. Jag menar dig, 
min aldrakäraste vän! Gud vare mitt vittne, att jag inte 
ljuger. Jag sitter här i min kammare som en ensam duva 
på taket. Min aldrakäraste vän, glöm inte bort mig, utan 
låt mig få några rader att trösta mig med. Lycka, mitt 
sötaste hjärta lilla, till god marknad. Gud välsigne nu min 
sötaste vän med allt gott. Jag är med nöje, min aldra kä-
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raste och aldra sötaste väns trognaste och uppriktigaste 
tjänare, vän och broder J. G. Wallerius.”

Efter detta utbrott tycks emellertid den ”ensamma duvan 
på taket” något ha lugnat sig, och brevväxlingen blir, efter 
vad det förefaller, mindre livlig. De sista breven äro från 
vårterminens slut, i maj, och utgöra svar på ett av råd
mannen och hans hustru framställt förslag att bekosta Wal- 
lerius’ resa till Uppsala, där han under sommaren kunde 
få vara tillsammans med sin fästmö. Men detta avböjer han 
på ett ganska egendomligt skäl. Finge han någon kamrat, 
skulle han väl resa, ”men helt ensam och allena är svårt”.

Möjligen anade rådman Ubström redan nu oråd, och i 
varje fall besannades snart hans farhågor. Men Ubström, 
som själv var ledamot av rådsturätten, visste, hur man 
skulle taga dylika saker, och den 5 september infann han 
sig i domkapitlet, givandes vid handen, hurusom Wallerius, 
”vilken den 21 dec. nästlidet år här i Uppsala förlovat sig 
med hans kära dotter jungfru Margareta Kristina Ubström, 
skall numera vara sinnad att i skånska orten vilja ingå 
äktenskap med en annan”, varför Ubström anhöll om laga 
stämning på Wallerius. Därjämte berättade han, att han 
skickat en kopia av stämningen till domprosten i Lund, på 
det att Wallerius icke måtte erhålla tillstånd till det i Lund 
åtänkta äktenskapets fullbordan.

Med anledning härav instämde domkapitlet Wallerius att 
den 5 december stå till svars mot Ubström. Wallerius brydde 
sig emellertid ej om att komma, utan skickade en fullmäktig, 
som å hans vägnar bestred, att domkapitlet var rätt forum, 
enär det var ett civilmål, i följd varav rådmannen bort
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söka honom in loco domicilii. Denna invändning ogillades 
emellertid av domkapitlet, som i stället ålade Wallerius per
sonlig inställelse den 5 februari 1734, varöver ombudet 
anmälde missnöje.

På den utsatta dagen infann sig Wallerius lika litet som 
förra gången, men i stället inlämnades från honom en vid
lyftig skrivelse, i vilken han först sökte ursäkta sig därför, 
att han ej personligen inställt sig. Detta hade berott därpå, 
att han med stöd av sin oskuld varit alldeles säker därom 
att, ehuru frånvarande, ”då bliva entledigad från det av 
Herr Rådman Ubström så underligen formerade påståendet 
att i anledning av en ogrundad, föregiven förlovning äkta 
dess dotter jungfru Greta Stina Ubström”. Vidare bekla
gade han sig över, att hans dåvarande fullmäktig icke ens 
”ingivit den å jungfru Holmbergs vägnar uppsatta protes
ten” — han hade således verkligen tillgripit den förtvivlade 
utvägen att med hjälp av den avdankade fästmön n:r ett 
komma undan n:r två för att få gifta sig med n:r tre! Emel
lertid tryggade han sig till känslan av sin oskuld och ville 
därför framlägga hela saken. Han nekade således ej till, 
att han gjort ”anbud” i Rådman Ubströms hus, både innan 
processen med jungfru Holmberg börjat och efteråt. Men 
detta hade å hans sida skett såsom ”raillerie”, och det blev 
”mig alltid avslaget, synnerligen av jungfrun själv, sedan 
bemälte lagsökande var begynt”. Ännu i dag hade jungfrun 
ej, så mycket Wallerius visste, givit honom sitt ja-ord. Vidare 
medgav han, att han verkligen låtit förfärdiga ringar till 
förlovningen — och detta var även svårt att förneka, då 
guldsmeden Brunnsbeck kunde intyga, att Wallerius beställt
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ringarna hos honom och i dem låtit rista sitt och jungfruns 
namn. Men däremot bestred han, både att han fått någon 
ring — vare sig av jungfrun eller av hennes föräldrar — 
och aldrig hade hon velat mottaga hans ring. Visserligen 
hade denna, litet förr än hans avresa från Uppsala, kom
mit ur hans händer. Om nu denna befann sig hos hans 
kontrapart, fordrade Wallerius, att denne skulle visa sitt 
laga fång — onekligen ett bekvämt sätt att komma från 
det obehagliga faktum, att jungfru Ubström innehade hans 
ring på grund av förlovningen.

Breven kunde han ju icke förneka, och han medgav, att 
han där ett och annat på skämt och allvar kunnat anföra, 
vilket kunde misstydas. Men intet ord funnes i dessa brev, 
som bevisade, att han fått något ja-ord, varken av jungfrun 
eller dem själva, ”varför jag ock ändrade mitt anhållande, 
avbröt korrespondensen och satte mig före att aldrig mera 
fråga därefter, som jag ock härmed förklarar mig alldeles in
tet mer åstunda deras ja-ord i den saken. Att jag kallat dem 
far och mor, syster, son etc. är skett ratione affinitatis på 
min brors sida, men ingalunda i anseende till någon min 
förlovning i deras hus.” Viktigare var, att inga vittnen voro 
tillstädes vid den påstådda förlovningen, intet skriftligt 
ackord, ”intet mitt aksepterande eller hennes ja-ords emot- 
tagande (ty om hon ock sedermera velat giva mig ja, har 
jag det aldrig aksepterat, som det varit nödvändigt i förlov
ningen), intet handslag, inga gåvor, som visa någon för
lovning. Intet var jungfrun till laga år kommen, icke heller 
hade föräldrarna makt att sluta något i denna sak, efter 
allt vore av jungfru Holmberg lagligen förbudet”.
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Men — slutar han denna kuriösa inlaga — ”posito, att 
förlovningen verkligen var laglig, måste den ändå bliva till 
intet, emedan jag icke längre kan eller vill bestrida den förra 
med jungfru Holmberg ingångna förlovning”, ty då hennes 
jäv förelåg, borde rådmannen inse, att varje annan för
lovning var olaglig.

Att gendriva denna lika sofistiska som oridderliga skrift 
var naturligtvis ej svårt för Ubström. Vad särskilt förlov
ningen med jungfru Holmberg angick, inskränkte sig Ub
ström till att påpeka, att Wallerius själv inför domkapitlet 
förnekat den och ”att hon ock avsagt sig all pretension 
på honom, allenast han förliker henne”. Domkapitlet tog 
naturligtvis ingen hänsyn alls till Wallerius’ bevisföring, 
utan utfärdade ny stämning på honom till den 8 maj, var
jämte man skrev till consistorium academicum i Lund och 
inberättade hela saken med anmodan till konsistoriet att 
råda magister Wallerius att godvilligt infinna sig ”till före
kommande av den olägenhet, som i fall han ytterligare 
skulle visa någon tergiversation synes honom förestå”. Slut
ligen skrev man även till landshövdingen i Malmö, att denne 
skulle tillhålla Wallerius att inställa sig.

Då Wallerius ej heller nu lät höra av sig, skrev dom
kapitlet till landshövdingen i Malmö och begärde om lag
lig handräckning för Wallerius’ förpassande till Uppsala. 
Och detta tog skruv, ty den 27 maj kunde landshövdingen 
inberätta, att den tredskande givit sig i väg till Uppsala. 
En befallningsman, Johan Roth, hade på landshövdingens 
order infunnit sig hos Rector Magnificus i Lund för att 
avhämta Wallerius. Men för att undvika det uppseende-
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väckande sällskapet hade denne godvilligt redan förut an
trätt resan. Då domkapitlet sammanträdde den 28 augusti, 
var Wallerius kvar i Uppsala, men varken han eller Ub- 
ström infann sig inför domarbordet, och domkapitlet för
modade därför, att parterna voro sysselsatta med att i godo 
bilägga denna tvist.

Så förhöll det sig verkligen. Wallerius måtte ha insett, 
att rådmannen ej var att leka med, och sökte nu blott upp
skov, utan att längre våga stå vid sitt oförsynta förnekande. 
Den 17 november inställde sig båda parterna inför dom
kapitlet, då Wallerius uppgav, att tvisten mellan honom 
och Ubström ”ännu ej” kommit till ett fullständigt slut, 
varför han bad om domkapitlets attestatum, att han ej 
under terminen kunde inställa sig till sin tjänstgöring i 
Lund. Och i denna begäran instämde ock Ubström, som 
därjämte anhöll, att Wallerius ej måtte tillåtas resa från 
Uppsala, förr än saken blivit avgjord. Då domkapitlet ville 
veta, vad som hindrade detta, hade Wallerius icke något 
annat svar att giva, än att han väntade på ärkebiskopens 
återkomst från riksdagen och på sin fars samtycke till för
lovningen. Då det senare redan, såsom vi sett, var givet, 
hade Wallerius således i sak tydligen uppgivit sitt motstånd. 
Och faktiskt upphöra handlingarna i målet med den 17 
november. Wallerius fick tydligen bita i det sura äpplet 
och förlova sig med Greta Stina Ubström. Giftermålet för
stod han dock att uppskjuta, ty först 1743 kom det till 
stånd, och att det skedde ens då, hade nog sina skäl. Så 
länge han var i Lund, kunde han väl vara tämligen säker 
för rådmannen. Men på våren 1741 sökte han adjunk-
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turen i medicin vid Uppsala universitet, och då han kom
mit dit, var det ej längre någon möjlighet att förhala gifter
målet. Efter mer än tio års förlovning fick därför Greta 
Stina Ubström äntligen träda i brudstolen. Hennes lycka 
— om det nu var någon — blev emellertid ej långvarig, ty 
redan 1747 slutade hon sina dagar. Det egendomligaste för 
oss i denna historia är onekligen, att hon över huvud ville 
ha Wallerius, men — andra tider, andra tankar och känslor.

(1917)
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UR GUSTAF REUTERHOLMS 
DAGBOK.

1600- och 1700-talets människor tyckas ha haft avunds
värt gott om tid. I våra bibliotek kan man träffa på hand
skrivna romaner på flera hundra sidor, som någon herre 
eller dam roat sig med att med den prydligaste piktur 
kopiera. Och då skrev man ej sällan dagböcker — blott 
för sitt eget nöje, utan en tanke på eftervärlden, tydligen 
med en viss rädsla, att något främmande öga skulle falla 
på dessa rader, som ofta gåvo uttryck åt dagboksförfattarens 
hemligaste tankar.

En mycket flitig författare av denna art var Gustaf 
Gottfrid Reuterholm, en farbroder till hertig Karls bekante 
gunstling, en visserligen ej obegåvad, men tämligen torr och 
prosaisk natur, vars dagboksanteckningar likväl kasta ett 
visst ljus över frihetstidens livsuppfattning. Redan som 
pojke började han att föra dagbok, och från hans ”journal” 
1736 har Forsstrand i sin bok om Linné gjort några intres
santa utdrag. Från hans mognare år finnas blott några frag
ment av hans journaler för åren 1751, 1752 och 1753, ty
värr ganska ofullständigt bevarade. Men även dessa frag
ment innehålla åtskilligt av ett visst kulturhistoriskt värde, 
och vi lära i dem att känna en typ från frihetstiden.
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I januari 1753 yttrar han sig om sitt författarskap. ”Det 
är nu — skriver han — snart 20 år sedan jag begynte att 
dagligen uppteckna mina göromål uti en s. k. journal eller 
dagbok, och efter däruti jämväl influtit, vad jag läst eller 
hört uti varjehanda mer och mindre nyttiga ämnen, har jag 
därmed år ifrån år fortsatt, ehuru jag väl ofta funnit, att 
mera tid därtill åtgått, än mot nyttan därtill kunde svara, 
helst emedan journalstilen medförer upptecknande av onö
digt lappri, varibland det lilla reella, som här och där kan 
komma in, så bortblandas, att det knappt kan märkas och 
icke utan möda fås igen, i synnerhet sedan jag de senare 
åren begynt att även giva hushållssysslor rum däri.”

Karakteristiken träffar alldeles in. Reuterholm talar om 
allt möjligt, huller om buller. Vanligen börjar han med en 
redogörelse för väderleken t. ex.: ”Väderleken har varit 
mulen, stark sydvästlig blåst, som gjort kölden kännbarare 
än den uti sig själv varit; några små skurar av trind snö 
föllo middagstiden.” Därpå kopierar han i dagboken sorg
fälligt alla de brev, som han under dagens lopp skrivit, ej 
blott affärsbrev, utan ock breven till far, bröder och systrar. 
En stor avdelning upptages av olika ”rön” i lanthushållning 
och trädgårdsskötsel, och han redogör utförligt för alla be
sök, han gör hos sina torpare och bönder, samt för alla 
utanordningar i råg, blandsäd o. s. v. åt dem, t. ex.: ”Michel 
Michelsson gav jag i kommission att höra efter någon bra 
bonde till hälftenbrukare åt mig här vid Schema och lovade 
honom en tunna råg för sitt omak, om han det uträttade. 
Härifrån for jag till Ryttartorpet och besökte Erik Olofsson, 
som låg rätt usel till sängs och gav föga hopp att repa sig.
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I skymningen kom jag väl hungrig hem, och sedan jag litet 
ätit samt låtit utmäta två fjärdingar råg åt spögubben, som 
anhöll om sin så kallade måla, satte jag mig att färdigskriva 
mina brev. Vad spögubbens rättighet egentligen är, vet jag 
ingen ordning vara uppå, utan giver honom efter gott- 
finnande.”

Läser han någon bok, så nedskriver han i sin journal en 
ganska utförlig recension, som för oss kan ha ett visst in
tresse, emedan några offentliga kritiker den tiden knappt 
förekommo; även de mest hovsamma anmärkningar i tryck 
ansågos då såsom personligt äreröriga angrepp. Reuterholm 
är vanligen missbelåten med vad han läser. Så hade han 
kommit över den bekanta, vackra grekiska herderomanen 
Daphnis och Chloe i Amyots gammalfranska översättning: 
”ämnet är ringa och händelserna likaså, att, à la rigueur till 
sägandes, det är illa använd tid, som på dess läsande be
kostas, helst fransyskan jämväl är så elak och gammal, att 
endast en criticus, som söker ordens ursprung, kan hava 
någon nytta vid dess läsande. Jag kan dock icke neka, att 
denna läsningen roat mig i anseende till simpliciteten i skriv- 
arten, förbunden med innocensen av herdelevernet. Ehuru 
chimeriskt det i sig själv är, behagar dock en livlig eller 
naiv målning därav, som är lämpad efter ämnet. Fénelon 
har tagit modell till åtskilliga av sina målningar utur Télé
maque av denne auctoren.”

Ej ens Voltaires Siècle de Louis XIV vinner hans odelade 
bifall. Voltaire, detta stora snille, är författare till detta 
arbete, och det tyckes mig nog — skriver han — till dess 
beröm. ”Jag har trott säga något, då jag under hela värl-
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dens bifall kallat Voltaire stor. Månne icke den modestien 
får sken av förställd, då jag vågar kritisera det sista eller 
22 kapitlet av denna tornen för dess korthets skull. En, 
som så tyckes vilja lyfta sig över allmänhetens tal, rykten 
och domar, synes icke bort rädas att gå närmare i detalj av 
de rörelser, som så nyligen satt hela Europa uti brand och 
de hemliga drivfjädrar till politikens så vacklande tillstånd 
samt skiften allt ifrån den Utrechska freden, fastän en stor 
del av dem ännu leva, som därtill bidragit. Jag vågar även 
lägga härtill, att man borde av berättelse- och skrivsättet 
något visst kunna sluta, det författaren till detta verket 
varit född fransos. Dess beskrivningar äro ravissanta, men 
mig synes det han så ofta kommer igen med antiteser, opposi
tioner och jämförelser, att icke alldeles är olämpligt till hans 
skrivart vad Rollin yttrar sig om Seneca på ett ställe, helst 
detta icke skall vara orationer.”

Allra strängast är han mot en stackars Uppsaladisputation 
av Trozelius: Korta anmärkningar vid Sviogöthernas forna 
hushåll, ty här kände han sig i sin egenskap av lantbrukare 
fullt sakkunnig. Om —- skriver han — ”en lappskräddare 
flickade så ovårdigt hop lappar av olika färger som den 
höglärde Trozelius citationer av auctorer, visst bleve dess 
arbete fördömt till en Arlequins kåpa. I mitt tycke är det 
att stjäla folkets penningar, då man utgiver en sådan fatras 
på trycket, som skall vara något och ändock intet annat 
är än ogrundade gissningar.” Av 1600-talets svärmeri för 
den götiska forntiden finns ej ett spår hos denne äkta ätt
ling till den praktiska frihetstiden. Våra förfäder voro helt 
enkelt barbarer, och ”det är en oförskämdhet att bestrida
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det. När intet rov räckte till, så måste väl våra fäder jaga, 
fiska, sköta boskap och idka jordbruk. Men det skedde utan 
applikation eller vetenskap, ja, de nyttjade jorden som rö
vare, ty de brände upp skogarna, efter de ej voro vana att 
arbeta med annat än eggjärn.” Men även själva stilen kland
ras. Författaren ”uppsöker obrukade och ovanliga ordfor
mer ur gamla götiskan, där lika väl kunde passa sig andra 
även så goda, men mera bekanta”. Och så fortsätter han 
sida efter sida att stryka ned Trozelius, som lyckligtvis 
aldrig fick läsa denna bistra kritik.

Utförligast är Reuterholm kanske om de sällskap, i vilka 
han råkar. Han yttrar sig om möblemanget, om maten, om 
personerna och karakteriserar icke blott dem, utan ofta även 
deras förfäder. Gemenligen äro hans omdömen allt annat 
än milda. Vid ett besök i Uppsala mottogs han ”med mycken 
complaisance” av hovjunkaren Johan Brauner, son till den 
förre landshövdingen, men icke dess mindre får dennes hus 
följande orlovssedel: ”Ehuru förmöget detta huset är, ses 
dock föga spår därav. En mindre vanitetisk och vällustig 
än jag kallar torftighet den osnygghet och desordre, som en 
sordid ekonomi här åstadkommer. Den ursäktar, att rum 
äro illa möblerade och ostädade, att god mat är uti osnygga 
käril och utan prydnad tämligen slätt appreterad, att upp- 
passningen är knapp och att tjänstefolket liknar bondtöser 
och slynglar samt backstuguhjon, då all omkostnad, som 
icke är importent eller oangenäm utan allenast för nöjets 
skull, hålles onödig och kanske lastansvärd.” Likväl nödgas 
han erkänna att Brauner var en god lantbrukare, och han 
antecknar massor av ”rön”, som han här fått göra. Medan
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de besågo svinhuset, ”som var rätt artigt och bekvämt in
rättat, sjuknade ett av dess invånare i vår åsyn av en sjuk
dom, som kallas Skott, kastade sig på rygg, sparkade och 
sträckte alla fotterna från sig. Detta gav anledning att även 
få lära, vad botmedel i sådan händelse är nyttigt. Svinet 
gavs ett pulver av orsten, salpeter och lagerbär och kom 
sig alldeles före inom en fjärdedels timma”.

Från Ultuna, som beboddes av Brauner, begav han sig 
till Lövsta i Funbo socken, som ägdes av friherrinnan Bjelke, 
syster till Brauners mor, och här kommer en ny karakteri
stik: ”Ehuru vi kommo tämligen sent i full skymning, blevo 
vi dock ganska gunstigt mottagna, vartill mycket bidrog 
den bekantskap, som jag allt sedan 1746 haft med hennes 
son, vice presidenten uti Åbo Hovrätt samt riddaren av 
kungl. Nordstjärneorden baron Sten Carl Bjelke, som nu 
även var här hos sin mor och till vilken mitt besök enkan
nerligen adresserade sig. Ehuru denna fru även tar rätt 
mycken connaissance av sin hushållning och roar sig därav 
samt i sitt väsen och i sitt hus visar tarvlighet, så sker det 
med mera värdighet än av hennes syster på Ultuna. Allt är 
snyggt och så hederligt, som hennes stånd kräver, utan över
flödighet. Man är väl betjänt, och man hör här i huset annat 
kunna omtalas än económica, som bliva tediosa, när de vara 
för länge, i synnerhet när man av smutsig och karg levnad 
ser, att smak för vinsten endast gör en så nödig, nyttig och 
även angenäm vetenskap kär.” Efter några tämligen utför
liga moralfilosofiska betraktelser över detta tacksamma 
ämne övergår han till en karakteristik av sin värd: ”Baron 
Bjelke har ett gott begrepp, mycken kärlek för vetenskap
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och har för den skull samlat åtskilliga vackra insikter, dem 
han även har god gåva att föra till torgs, fast somliga ledsna 
vid hans vidlyftighet. Ekonomien är det ämne, varpå hans 
tycke förnämligast fallit. Ingen kostnad eller möda har han 
sparat att samla kunskap däruti genom professor Kalm, som 
för hans medel gjort resor både till England och Ryssland, 
genom böcker, varav han — i synnerhet engelska, som äro 
de yppersta — har ett ansenligt förråd, och genom försök, 
dem han alla icke spunnit silke vid. Det enda jag har mot 
honom är, att han synes för mycket benägen till nyheter och 
att han gör allt för hastiga samt stort tillskurna kalkyler. 
Ett stort huvudfel är ock, att han utputsar så sina berättel
ser, att sanningen uti dem oftast utgör den allra minsta delen. 
Eljes är hans sällskap angenämt och uppbyggligt. Han eko- 
nomiserar icke av girighet, utan av kärlek för vetenskapen 
att briljera däruti och vara andra till nytta. Vi embarquerade 
oss icke uti många diskurser i afton, efter man ville vi skulle 
vila efter resan.”

Dagen därpå var en söndag, och förmiddagen ”förnöttes 
att avhöra en miserabel predikan av husprästen”. Till mid
dagen ökades sällskapet med fröken Brauner, Bjelkes kusin, 
och nulle Elvia, en syster till Vetenskapsakademiens sekre
terare. De båda damerna få genast sina porträtt: ”Den 
förra har fått ingenting av naturen, som gör henne behag
lig, stor, tjock, illa växt, confusa lineamenter och skelande 
ögon. Hennes ständiga tystnad har ock satt mig uti en full
komlig okunnighet om hennes själs beskaffenhet. Hur de- 
figurerad hennes fysionomi är, så markerar den dock något 
gott, som jag ock i anseende till ovissheten helst vill tro.
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M:lle Elvia är en stygga utav en annan espèce. Hennes 
långa, stora och magra ansikte liknar en mask av en engelsk 
bokpärm. Det övriga av hennes lekamen är icke så illa 
tournerat, fastän benen över allt prédominera. Hon peccerar 
snarare i snacksamhet än i något annat och beledsagar sin 
babil med ryckningar, löje och hafsighet, som i behag över
ensstämma med det övriga av hennes person.”

Som man märker hade det sina obehag att råka ut för 
Reuterholms skarpa blick.

Bland de hemligheter, som Gustaf Reuterholm anförtrott 
åt sin dagbok, äro även hans giftermålsplaner. Någon svär
misk älskare var han icke, och då man läser hans dagbok 
med dess sarkasmer och dess torra, prosaiska uppfattning, 
kan man halvt förstå, att han icke hade någon tur hos 
damerna. Men hans mycket öppenhjärtiga reflexioner ha 
likväl sitt intresse, och han gav sig mycket god tid att ned
skriva dem. Tyvärr avbrytas dagboksfragmenten, just då 
man närmar sig själva upplösningen. Men denna framgår 
dock av andra anteckningar.

I januari 1751 — Reuterholm var då trettio år — kastar 
han en blick tillbaka på sitt föregående liv och skriver: 
”Mina första tankar på giftermålsämnet ha varit att aldrig 
underkasta mig ett sådant band, som jag ansåg som ett hin
der till att förvärva kunskaper och med tillbörlig och 
oupphörlig drift vända dem till det allmännas nytta, var- 
uppå min äresjuka syftade. Det ringa stöd jag till ett så
dant mål vid mognare år fann mig äga utav min far och 
det ringa hopp jag hade att igenom dess ärvande komma 
i bättre omständigheter därtill — dels efter arvet icke kan
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bliva så särdeles ansenligt, emedan vi äro många syskon, 
dels ock efter jag tid efter annan fått sätta mig i skuld, 
emedan min far ganska knappt tilldelat mig mitt underhåll
— bragte mig omsider att falla på den tanken till att genom 
ett rikt gifte söka denna bristens fyllnad och att komma i 
stånd till att fortsätta mina syftemål utan att uti dem av 
omsorg för uppehälle eller brist på medel till deras bedri
vande bliva hindrad. Jag inbillade mig då att kunna vara 
nöjd, evad för en människa jag skulle få, allenast att hon 
vore väldigt förgylld, ty litet penningar, som till nödig 
subsistence allenast kunde räcka, höll jag icke nog att betala 
ett sådant tvång, som jag ansåg giftermålet för. För dessa 
orsakers skull beslöt jag år 1746 först rätt med allvar att 
tänka på något gifte. Ibland de rikaste jag den tiden hört 
omtalas var assessor Adelheims dotter i Värmland: hon sades 
hava att vänta efter en gammal morfaster, hos vilken hon 
uppföddes, över 50,000 plåtars egendom.”

Som det förefaller tycks han då icke ens ha sett den 
utkorade, vilken 1746 för övrigt endast var fjorton år gam
mal. Men icke dess mindre begärde han sin fars samtycke 
till det tillämnade giftermålet. ”Min far — fortsätter han
— tyckte icke om detta förslag, emedan han ville se mig med 
någon gammal eller åtminstone ansenligare släkt förbunden. 
Emellertid tillstadde han mig att göra en resa åt Värmland 
om sommartiden samma år. Jag förmodade få se Aminte
— så kallade jag den tiden Catharina Adelheim — uti den 
stora marknaden, som Pärsmässotiden hålles uti Karlstad. 
Men mitt hopp slog mig felt, och såväl att avvända all 
misstanke om min avsikt och att bese landet tog jag från
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Karlstad vägen åt Åmål, sedan jag under åtta dagars vis
tande gjort bekantskap med hela landets förmögnaste och 
hederligaste inbyggare, som mest voro brukspatroner, samt 
lovat att under min vandring besöka så många jag komme 
uti nejden av.” Sedan han därefter gästat en mängd ställen 
i Värmland, kom han på hemvägen till assessor Adelheim, 
”som den tiden bodde på ett bruk vid namn Rottneros. Jag 
kände av berättelser något så när förut hans sinnelag, och 
han hyste för mig i anseende till min far en favorabel 
préjugé. Det var mig för den skull icke svårt att så vinna 
hans vänskap ifrån första början av vår samvaro, att jag 
med halvt våld måste slita mig ifrån honom, sedan jag för
längt mitt nog kortare tillämnade besök på tredje dygnet. 
Jag gör mig en heder av denna högaktningsvärda mannens 
benägenhet, ty att förtiga dess erfarenhet och insikt uti 
varjehanda vetenskaper, äro dess rena tänkesätt och genom
trängande skarpsinnighet ganska sällsynta. Jag vill ej nämna, 
att han i hela Värmlandsorten ej har sin like, ty det gör 
honom föga heder.” Början var således gjord, men den till- 
ärnade gemålen hade han ännu ej sett. I Karlstad träffade 
han en ung adelsman vid namn Rappolt, som var nära 
lierad med familjen Adelheim och med vilken han blev 
god vän. Honom anförtrodde jag — skriver Reuterholm 
— ”mina anslag uppå Aminte. Hade han kunnat göra mig 
så mycket biträde som han fägnades däråt och uppmunt
rade mig därtill, skulle Aminte längesedan med andra ter
mer stått nämnd i min dagbok. Hennes morfasters bruk var 
icke långt härifrån och även uti min väg.”

Ledsamt nog avbrytes fragmentet här och fortsättningen
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fattas. Men det är tydligt, att han rest till bruket, Munkfors, 
och ytterst sannolikt att han där eller senare fått mottaga 
en korg. I varje fall blev Catharina Adelheim aldrig fri
herrinna Reuterholm, utan blev i stället gift först med en 
kammarherre Anrep samt sedan med en greve Hamilton, 
och det stora bruket Munkfors kom icke i Reuterholms ägo.

Berättelsen om detta missöde har emellertid av Reuter
holm nedskrivits såsom inledning till en annan frierihistoria, 
som vi lättare kunna följa. Den 4 januari 1751 reste han 
på nyårsvisit till grevinnan De la Gardie på Friberg, syster 
till Arvid Horn. För köldens skull hade han ”stoppat in” 
sitt huvud i en luden mössa, och för att vederbörligen kunna 
uppträda i peruk, måste han först ta in hos ”grevinnans 
hovpräst, Ekstedt, som nyligen blivit kapellan i den när
mast härtill belägna Kulla socken, en impertinent karl, som 
medels grevinnans gunst aldrig fått pröva någon motgång, 
utan hittills fått räkna all sin livstid för goda dagar. Uti 
grevinnans rum fann jag bordet dukat, och emottog hon 
samt replicerade med vanlig gunst min nyårsgratulation”. 
I hennes hus vistades hennes dotterdöttrar, ett par unga 
fröknar Stenbock, för vilkas släktförhållanden Reuterholm 
utförligt redogör. Fröken Ulrica Stenbock — fortsätter han 
— ”äger allt vad vackert kan kallas till anseende, hy och 
växt, utom det att hon är något liten, som är ett familje- 
fel hos Stenbockarna. Hennes väsen utmärker både ädelt 
och gott sinne samt mycken solidité. Ju mera jag lärt känna 
henne, ju mera har min vördnad och böjelse att älska henne 
så tilltagit, att jag näppeligen tror mig mera kunna ingå 
några giftermålsförbindelser utom med henne. Fast hon har
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ett stort namn, så kunde jag ändå våga anmäla mig, efter 
hennes förmögenhet icke svarar häremot, om jag allenast 
hade så mycket av mig själv, att jag kunde soutenera en 
sådan hustru.”

Som det tycks avhöllo dessa ekonomiska betänkligheter 
Reuterholm från att med någon större energi uppvakta frö
ken Stenbock, och i dagboken finnas ock några andra antyd
ningar om, att han i stället kurtiserat en annan dam, som 
i dagboken uppträder under pseudonymen Dafne, ”vilken 
med förakt belog min smärta och med sin kärlek till Damon 
bedrog mig”. Först i oktober 1752 synes han ha vänt 
sina tankar tillbaka på fröken Stenbock. Han reste då ånyo 
till Friberg och skriver i sin dagbok: ”Fröken Ulrica har 
med sin syster hela sommaren svävat omkring landet, en 
stor del uti greve Tessins följe. Den större sfär och levnad, 
som hon emot förr fått smak uppå, syntes hava gjort någon 
impression på henne, vilket jag dock endast av fysionomi 
och later kunde döma, så att jag tvivlar om hon nu lika så 
väl skulle finna sig uti en bornerad lycka, som hon för 
några år skulle kunnat göra det. Hennes väsen svarade mig 
icke uti sinnets hemliga känsla på samma sätt som förr. 
Dock tycktes mig, att ju längre vi voro tillsammans, ju mera 
attention hade hon för mig.” Emellertid var Gustaf Reuter
holm nöjd med sitt besök, och till den gamla grevinnan 
skrev han, att ”åtankan av Friberg följer mig ända dit all 
vanlig tankekänsla upphör. Åtminstone kan aldrig hos mig 
utplånas den för mig sista gången yttrade synnerliga nåd 
att vilja vara mig uti en moders ställe. Jag är icke nog för
mäten att upptaga det annorlunda än som ett nådigt skämt.
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Likväl uppväcker en vördsam och stundelig hågkomst därav 
den innerligaste erkänslas rörelse uti mitt sinne.”

Den 2, 3 och 4 januari 1753 var han åter på Friberg, dit 
en mängd grannar kommit, ”så att det blev en bal en forme 
utav. Men som rummet var stort och kallt, jag jämväl icke 
mådde särdeles bra, tog jag icke särdeles del i glädjen”. Av 
dagboken framgår ock, att Reuterholms nöje till en icke 
ringa del grumlades av svartsjuka. I kammarherre Melcher 
Falkenberg befarade han tydligen en rival och ger därför 
av honom ett utförligt porträtt, som är allt annat än smick
rande. Han beskylles — berättar Reuterholm — ”att hava 
praktiserat utav bibliotekarien Herr Olof Dalins byrå samt 
sedan divulgerat de ej mindre osmakliga och narraktiga än 
satiriska predikningar om kalotten, brödstycket etc., som 
Dalin vid Drottningholm för överheten och en del av hovet 
skall hava hållit.” Viktigast var utan tvivel dock, att han 
tyckt sig märka, att fröken Ulrica Stenbock ”har någon 
attention för honom. Jag vet väl, att hon intet är blind 
för hans fel, men hon är fattig”. Det bidrog — fortsätter 
han — ”att göra mig mindre munter dessa dagar, att jag 
fann hos henne en mindre embarrasserad reserve för mig 
än vanligen ... Jag fruktar snarare, att hon mer och mer 
fått smak för den stora världen, att hon gjort reflexion 
uppå, det jag icke skulle med någon lustre kunna föra henne 
däruti och att hon för den skull alldeles beslutit under
trycka den lilla böjelse, hon haft för mig. I mitt tänkesätt 
för henne är jag jämväl så irrésolu, att jag icke kan ogilla, 
om hon på det sättet skulle tänka.” Så börjar han att 
reflektera på, om han skall fria eller icke, och rådgör i detta
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fall både med sin far och sin bror Axel. Till den förre skrev 
han i mars 1753: ”Jag vet inte, om det är en besynnerlig 
underlighet hos mig eller om det händer alla andra män
niskor på samma sätt. Men det är visst, att bland det oräk
neliga antal kvinnfolk, som jag i mina dagar sett, har jag 
funnit allt för få så danade, att jag trott mig kunna bliva 
lycklig uti äktenskap med dem, fast jag icke kan neka, att 
många utvärtes behagligheter kunnat hos mig upptända 
flyktiga och snart dämpade begär. Min herr far lärer så 
mycket mindre ogilla mitt val, då jag har den äran att 
berätta, det Ulrica Stenbocks uppförande är sådant, att hon 
oaktat dess sällsynta fägring är allmänneligen älskad och 
berömd av sitt eget kön.”

Både fadern och brodern avrådde honom. Men icke dess 
mindre avsände Gustaf Reuterholm ett friarbrev, ehuru han 
själv knappt vågade hoppas på ett gynnsamt svar från den 
högförnäma fröken. Och det gick såsom han befarat. Den 
2 april underrättar han fadern om, att han fått ”ett vidrigt 
utslag”. Den hugnaden — fortsätter han — ”har jag därvid, 
att samma utslag var med all upptänklig hövlighet och var
samhet beledsagad, så att jag intet är utsatt för det åtlöje, 
som orättvist beledsagar korgar, då deras erhållande blir 
bekant”.

Hans hjärta blev i varje fall ej förkrossat, och redan 
samma månad, som han fått korgen av Ulrica Stenbock, 
avsände han följande brev till en Fredrik Uggla i Värm
land, vilken han under sin förra expedition tycks ha lärt 
känna, men tydligen ej var vidare bekant med. Efter några 
inledande ord kommer han fram till satsen, ”att penningar
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bli vårt högsta goda och att vi intet kunna finna oss uti 
några omständigheter, varest detta brister. Under de snart 
sex år, som jag uti detta mitt lilla lanthybble haft en gan
ska dryg hushållning, i det den varit gemenlig med en 
syster, som uti sitt änkestånd har föga annan egendom än 
fem stycken mest fullvuxna barn, har jag icke allenast måst 
sakna de bekvämligheter, som jag önskat och varit van vid, 
utan ser mig ock efter handen mer och mer utsatt för brist 
på det nödiga genom den gäld, jag mig tid efter annan åsam
kat. Jag ser mig för den skull nödsakad att tänka uppå, 
huru jag genom något fördelaktigt giftermål måtte kunna 
bättra mina omständigheter. Värmland är en av de lands
orter, där förmöget folk mest finnes och där könet efter 
mitt tycke har de mesta behagligheter. Bunden av min hus
hållning och trängd utav andra dagliga utgifter är icke min 
lägenhet att på måfå, som man plägar säga, spilla tid och 
kostnad på en resa genom ett så vidsträckt land. Min herre, 
såsom både infödd och inbyggare av denna orten och följ
aktligen kännare av alla hus där äro, kan genom en vänlig 
underrättelse skaffa mig den kunskap jag åstundar med 
mindre omak. Er gamla vänskap lärer intet finna det be
svärligt eller obenäget upptaga, det jag ber er som en vän 
giva mig vid handen, om något förslag där nere kunde 
givas, som förtjänar närmare att tagas uti övervägande.”

Därefter ber han att för Uggla få framlägga sina ”grund
satser”, vilka äro: ”Penningar, håller jag före, böra aldrig 
utom i nödfall annorlunda anses än som ett fördelaktigt 
biskäl. Ju mer en person har av andra förmåner, ju mindre 
förgyllning behöver hon. I anseende till mig, så är icke
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allenast nödigt att få en förmögen, utan ock en, som 
verkligen redan äger sin förmögenhet, så att man icke i 
de första åren nödgas genom lån förtära sig uti hoppet på ett 
tillkommande arv. En ung flicka har mindre vett och för- 
farenhet än en äldre, men hon har ock mera behag samt 
böjligare sinne, så att en förnuftig man kan stöpa henne i 
vad form han behagar. Fägring är en sak, som fägnar ögat 
och binder sinnet. Men som den är allt för mycken ändring 
underkastad, bör därvid efter mitt tänkesätt intet annat av
seende havas, än att personen med intet lyte eller någon 
vedervärdighet är behäftad.”

Huruvida herr Fredrik Uggla åtog sig detta delikata upp
drag, framgår ej av de bevarade papperen, och de ge hel
ler ingen upplysning om, huruvida den Catharina Sundgren, 
som nio år senare eller 1762 blev Gustaf Reuterholms maka, 
motsvarade det ideal av kvinna, som han uppställt i sitt 
brev till vännen Uggla.

(1922)
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EN UPPSALAROMAN FRÄN 1700- 
TALET.

Den historia, jag nu kommer att berätta, är tyvärr icke 
uppbygglig, men i ersättning ger den onekligen en ganska 
åskådlig bild av Uppsalalivet under frihetstidens första år. 
De handlande personerna äro måhända ej typiska för denna 
tids akademiska samhälle, men över detta kastar den äkten- 
skapsprocess, för vilken nu skall redogöras, dock ett ganska 
bjärt ljus, och vittnesmålen göra på sätt och vis tjänst så
som ”un diable boiteux”, vilken illvilligt lyfter taken av 
husen och låter oss se det liv, som därunder föres, men vil
ket eljes gärna undandrar sig uppmärksamheten.

Parterna i processen voro Greta Benzelia och akademi
sekreteraren Anders Norrelius. Den förra tillhörde Uppsalas 
mest bemärkta lärdomssläkt och var dotter till universite
tets utan gensägelse mest framstående forskare, Erik Ben- 
zelius d. y. Denne var som bekant äldste son till ärkebisko
pen med samma namn, vars barn adlats under namn av 
Benzelstierna, ehuru detta adelskap ej antogs av dem, som 
ägnade sig åt kyrkans tjänst. Erik Benzelius d. ä. hade näm
ligen icke mindre än tre söner, vilka alla efter varandra 
blevo Svea rikes ärkebiskopar: Erik d. y., Jacob och Henrik. 
Vad den förstnämnde beträffar, hade han, som före de 
händelser, vilka här skola skildras, varit teologie professor,
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1726 utnämnts till biskop i Göteborg. Där stannade han 
dock blott till 1731, då han övertog Linköpings stift; ärke
biskop blev han först 1742, således långt efter den tid, med 
vilken vi nu skola sysselsätta oss.

1703 hade han gift sig med Anna Swedenborg, dotter till 
den bekante biskop Jesper Svedberg och syster till den be
römde religionsfilosofen. I detta äktenskap föddes tio barn, 
av vilka sönerna — utom Jesper Benzelius, som blev biskop 
i Strängnäs — sedan antogo namnet Benzelstierna. Av dött
rarna var Greta äldst; hon var född 1708 och således blott 
aderton år, då hon femte dag jul 1726 trädde i äktenskap 
med den trettio år äldre akademisekreteraren Anders Nor- 
relius. Hennes ungdom, Norrelius’ ålder och osympatiska 
personlighet samt den uppfostran hon fått ursäkta utan tvi
vel mycket av det, till vilket hon sedan gjorde sig skyldig. 
Av handlingarna i äktenskapsprocessen får man nämligen 
det intrycket, att fadern, upptagen av sina lärda studier 
och sina ämbetsgöromål, ägnat föga uppmärksamhet åt bar
nens uppfostran och att modern, så biskopsdotter hon än 
var, haft en väl fri uppfattning för att rätt passa till en 
ung flickas handledarinna. Därtill kom en viss hjärtlös lik
giltighet. Då Greta Benzelia som bäst behövde ett stöd, 
lämnades hon alldeles åt sig själv, utan att föräldrarna på 
något sätt ingrepo i hennes liv, som dock var av den art, 
att det bort vara omöjligt i en biskopsfamilj. Slutligen bör 
man möjligen också ta hänsyn till en viss ärftlig belast
ning. Den Svedbergska släkten var knappast fullt normal, 
och den rubbning, som sedan framträdde hos morbrodern, 
hade som bekant ett starkt sexuellt underlag.
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Greta Benzelia var till ytterlighet bortskämd. Hennes 
brev — med en avskyvärd piktur och en högst fantastisk 
stavning — visa, att den lärde fadern i varje fall ej in
tresserat sig för sina döttrars förkovran i vetenskapliga 
idrotter. Dylika hörde väl icke till denna tids kvinnobild- 
ning, men Greta Benzelia tycks ha haft klenare kunskaper 
än sina samtida inom samma samhällsklass, och av läsning 
var hon alls icke intresserad. Däremot tyckte hon dess mera 
om att roa sig, och i en stad, där det fanns fullt upp med 
studenter, var det ingen svårighet att få kavaljerer. För
äldrarna sågo i detta fall alldeles mellan fingrarna, och den 
unga Greta samt hennes väninnor — jungfrurna Celsia, 
Synnerberg, Nordenstedt och Stiernman — förde också ett 
mycket glatt liv.

En liten interiör från detta få vi av ett vittnesmål, som 
avlades av Gretas väninna, jungfru Synnerberg, och som 
rör hennes flicktid. Hon sade sig ej ha något annat än gott 
att vittna om Greta Benzelia och hade aldrig funnit ”någon 
odygd med henne. Nog rasade hon med studenter och andra, 
den tiden hon var jungfru, men vidare intet”. Då konsis
torium frågade henne, vad hon menade med ”rasa”, sva
rade hon: ”Hon var lustig och glad; hon var ej heller rädd 
för att slå dem örfilar ibland, när de voro ovettiga mot 
henne”, d. v. s., förklarade jungfru Synnerberg, ”när de ville 
rasa med henne, tålde hon det icke”. Då hon tillfrågades, 
om ej studenter plägade komma till Greta Benzelia på 
nätterna, svarade jungfru Synnerberg: ”En natt kommo stu
denter springandes in i kammaren, där hon låg och jag med. 
Jag känner dem intet, men herr Zelling var en däribland.
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De kastade sig ned hos oss bägge med kläderna, men vi 
körde dem strax dädan. Detta skedde, medan hon ännu var 
ogift och jungfru.”

Jungfru Synnerbergs uppfattning av vad som kunde anses 
oanständigt eller ej avviker utan tvivel högst betydligt från 
våra dagars. Men en annan historia, som Norrelius berät
tar, tycks visa, att jungfru Synnerbergs känsla för det pas
sande icke varit så individuell, som den förefaller oss. 
Ungefär två månader efter bröllopet foro de nygifta ut till 
Färentuna, där Norrelius’ bror då skulle installeras såsom 
kyrkoherde, och med dem följde biskopen och biskopinnan 
Benzelius. Viste Benzelia då — skriver han — ”så litet 
prov av tukt och ärbarhet, att hon uti sin fru moders och 
åtskilliga andra personers närvaro tillät en viss mansper
son att ligga hos sig i dess säng under täcket.” Att Norrelius 
kände sig upprörd, kan man ej förtänka honom, men då 
biskopinnan var närvarande utan att ingripa mot sin dotter, 
tycks detta dock obestridligen tala för, att saken icke an
sågs så synnerligen farlig.

Att personer av olika kön, utan att detta väckte anstöt, 
påklädda lade sig under samma täcke, vanligen fästfolk, 
men även en gift hustru och en ogift man, var nog också 
ett gammalt bruk. I sin bekanta kulturhistoria har Troels- 
Lund åtskilligt att berätta om denna sed att ”ligga på tro 
och loven”, och den tycks, att döma av en mängd vittnes
mål i denna process, ha bibehållit sig i 1720-talets Upp
sala, liksom den ännu lär fortleva i åtskilliga landsändar. 
Den ansågs väl alltid såsom betänklig, men å den andra 
sidan icke såsom något bevis på brottslig okyskhet, och
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detta är av en viss vikt att fasthålla, då vi komma längre 
fram i denna historia.

Om Greta Benzelias mycket obesvärade vanor såsom 
ogift finnas för övrigt flera uppgifter; så t. ex. vittnade en 
f. d. tjänarinna i det Benzeliska huset: ”att då hon tjänte 
hos fru biskopinnan, har hon sett, att kavaljerer gått till 
fru Benzelia, då hon var ogift, och att de sökt att narras 
med henne och taga henne i famn, men att frun slagit dem 
från sig. När frun var ogift, var frun och hon en liten stund 
hos en student Hartzell, havandes frun då varit utklädd i 
gröna manskläder.” Pigan satte sig på en kista och som
nade, och i sängen låg en student Rosenholm och sov. Men 
efter en stund gingo frun och hon hem och lade sig, ty det 
var vid pass 8 på kvällen. Men ej heller hon visste något 
”oärligt” med Greta Benzelia, och en annan piga från för
äldrahemmet försäkrade heligt vid Gud och sitt samvete, 
att hon aldrig sett något ”oanständigt”.

I jämförelse med dessa interiörer ur det Benzeliska hem
met förefaller oss ett annat vittnesmål om Greta Benzelias 
liv mycket litet graverande, ehuru samtiden i detta fall 
synes ha varit strängare än vi. En student, som inkallades 
såsom vittne, måste ”tillstå, att han sett, att frun — då hon 
var ogift — uträckt sin hand densamma att låta kyssa, 
men mera intet, vilket skedde, då séniores av Stockholms 
nation förut varit till måltids hos biskop Benzelius”.

Tonen i det Benzeliska hemmet tycks i varje fall ha varit 
mycket fri, och den gammaldags Norrelius berättar härom 
följande. Då biskopen uppehöll sig vid riksdagen i Stock
holm, åt Norrelius vid fru biskopinnans bord, och yppades
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då ”ofta sådana ohöviska och okristliga diskurser, att en 
förnuftig människa må blygas för att tänka på sådana saker. 
I synnerhet har man med all flit och iver velat försvara den 
satsen, som skulle det ingenting hava att betyda, salva venia, 
att hava en oäkta unge och sätta horn i pannan på dess 
man”. Dylika satser förfäktades av Greta Benzelia, som där
vid hade medhåll av sin mor.

Greta Benzelia förde, som av vittnesmålen framgår, ett 
mycket friskt studentliv, var en passionerad kortspelerska, 
red i karriär genom gatorna och hade med avseende på 
ekonomi och borgerlig ordning fullkomligt studentikosa 
vanor.

Detta bortskämda barn blev emellertid vid nyss fyllda 
aderton år trolovad med en nära femtioårig man, akademi
sekreteraren Anders Norrelius, som så litet som möjligt pas
sade för en dylik natur. Norrelius var en torr och lärd 
pedant — en ”träbock”, för att begagna Linnés träffande 
karakteristik av honom. Hans egentliga styrka var orienta
liska språk, och därom erinras man ock i en mycket lärd 
inlaga, i vilken han yrkar på äktenskapsskillnad från Greta 
Benzelia. Bland skälen anför han bl. a. en bestämmelse i 
femte Mose bok och anmärker därvid, att det hebreiska ord, 
som där anföres såsom grund till skilsmässa, i allmänhet bli
vit orätt tolkat; det hade översatts med olust, men borde 
med rätta tolkas såsom slemt väsende, varpå han fortsätter: 
”Om bemälte ords rätta mening var på Kristi tid uppkom
men en stor träta mellan två lärda judar, Hillel och Samai, 
vilka voro presides i var sin akademi. Den ene av dem, 
Hillel, var mycket from och saktmodig, men den andre
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mycket allvarsam och sträng.” Därefter övergår han till att 
på flera tättskrivna sidor redogöra för den intressanta kon
troversen mellan Hillel och Samai och gör detta med en 
lärdom, som till och med tycks ha förefallit det härdade 
akademiska konsistoriet för stark. I fortsättningen av pro
cessen sökte han jäva prorektor Olof Rudbeck, därför att 
denne såsom ornitolog uttalat en annan mening rörande 
översättningen av några i bibeln omtalade fågelnamn än 
den Norrelius såsom orientalist ansåg vara den riktiga. I 
följd härav ville han stämpla honom såsom en uppenbar 
ovän, vilken icke såsom domare borde få handlägga hans 
äktenskapsmål. Därtill kom, att Norrelius var en gammal
dags from man, som läste sin bibel var dag och höll sina 
böner, under det att man däremot tagit dylika saker mycket 
lätt i det biskopliga huset. En viktig divergenspunkt var ock, 
att Norrelius, som ju för övrigt ej hade stora inkomster, 
var en mycket god ekonom, för att icke säga något värre, 
under det att Greta Benzelia, som aldrig handskats med 
pengar och var uppfödd i ett burget hem, hade en mycket 
lätt hand med dalrarna och snarast samma finansbegåvning, 
som fortlevat hos alla seklers studentgenerationer. Märk
värdigt nog lät Norrelius i detta fall bedra sig. När jag 
friade till henne — skrev han sedermera — ”sade hon av 
sin aktsamhet, huru hon genom den sparat hop 800 d. kmt, 
vilka hon skall hava fått i nyårs- och marknadsgåvor, och 
då yttrade jag mig, att om hon vore så aktsam, skulle jag 
lämna henne både pung och penningar, och det hade jag 
sannerligen gjort. Men sådant talte hon som en Delila och 
ormen, som kom Eva, och Eva, som kom Adam att falla
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från sitt lyckliga tillstånd till ett uselt. Är ock icke det 
en god och klok hushållerska, som vet, att bo är nyss satt 
och litet i förråd, men likväl bjuder och behåller främmande 
hos sig hela åtta dagarna såsom jungfru Stiernman och hen
nes följeslagare från den 25 sept, till den 4 okt.”

Att detta omaka par någonsin kom tillsammans, före
faller tämligen gåtfullt, men kan dock förklaras. Norrelius 
ville bli professor. Promoverad 1710, hade han slutligen 
1720 blivit adjunkt vid redan uppnådda fyrtiotvå års ålder. 
Tre år senare blev han akademisekreterare, vilket då var ett 
trappsteg till en professur — i vilket ämne som helst, ty 
vid några specialkunskaper fäste man den tiden så gott som 
intet avseende. Norrelius anmälde sig också såsom sökande 
till professuren i logik (1723), i orientaliska språk (1727), 
i poesi (1727), i historia (1730) och vältalighet (1731), men 
blev ständigt förbigången och jnåste nöja sig med att bli 
först vice bibliotekarie (1729) och slutligen (1733) biblio
tekarie. På 1720-talet var han emellertid i ansökningstagen, 
men för att lyckas var en rekommendation från konsistorium 
mycket önskvärd, att ej säga nödvändig, och inom detta 
var det Benzeliska kotteriet det kanske mäktigaste. Att 
komma in i släkten var således en avgjord fördel, mågskapet 
hos en biskop en kanske lika stor för en man med Norrelius’ 
teologiska intressen och förhoppningar, och detta var tyd
ligen anledningen till hans frieri. Själv anför han visser
ligen sitt hopp, ”som skulle jag uti henne vinna en dygdig, 
from och kär vän och maka, med vilken jag uti gudsfruktan 
och en oskrymtad äkta kärlek min vandel här i tiden skulle 
få förnöta”. Men om hennes fromhet och dygd än borde
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ha förefallit även Norrelius något diskutabla, så var hon 
nog det bästa partiet inom akademistaten, och detta be
stämde förmodligen Norrelius till att våga försöket.

Han antyder, att Greta Benzelia själv till hälften friat 
till honom. När Benzelia — skrev han till hennes fader 
— ”själv gav till att förstå, vad förmån skulle vara att bo 
här i huset, njuta trädgården, åkern vid staden m. m., be- 
gynte jag av hennes förnuftiga tal tänka, att den skulle 
bliva säll och lycklig, som finge ett så artigt fruntimmer 
och med det äga sådana förmåner. Resolverade mig för den 
skull upptäcka den affektion, som jag hade för henne, vil
ken hon utan långt betänkande genom ett frivilligt ja och 
samtycke lät sig behaga och hennes förnäma föräldrar gåvo 
sitt bifall till.”

Någon sanning torde väl ligga häri, ehuru tolkningen får 
skrivas på räkningen av Norrelius’ självbelåtenhet och hans 
ekonomiska uppfattning av äktenskapet. Greta Benzelia 
hade — barn som hon ännu var — tydligen alls icke nå
gon föreställning om innebörden av ett äktenskap. Under 
processen sedermera frågade Norrelius en av de forna pi
gorna i det Benzeliska huset, hustru Brodin, vad frun sagt 
om honom, då de voro trolovade, och vittnet medgav, att 
hon sagt sig ej mycket tycka om honom. Då hustru Bro
din sporde, varför hon då tog honom, hade fästmön svarat, 
att man väl sedan kunde lära sig hålla av varandra. Den 
äktenskapsteori, som här lägges i hennes mun, hade hon nog 
fått från sin mor — den var i varje fall den vanliga, då det 
gällde att sammankoppla omaka par. Men för egen del hade
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Greta Benzelia troligen ett mycket starkt skäl att säga ja, 
och det är nog detta, som ligger bakom Norrelius’ nyss 
citerade framställning av saken. 1726 hade hennes far bli
vit biskop i Göteborg och skulle flytta dit. Men att lämna 
det glada Uppsalalivet var henne tydligen emot, och då nu 
en utsikt erbjöd sig att få stanna kvar, grep hon detta till
fälle utan att så noga reflektera på följderna. Den 27 okto
ber 1726 friade den lärde akademisekreteraren och fick ja, 
odh blott två månader därefter stod bröllopet. Bruden, som 
mest tycks ha intresserat sig för ett animerat bröllop, brydde 
sig under denna väntetid troligen mycket litet om den så
som statist nödvändige brudgummen, och denne tycks då 
och då ha haft dystra aningar. Kort efter trolovningen — 
yttrade han sedermera — fick jag ”en sådan försmak till ett 
osällt gifte, att jag skrev och begärde, att med bröllopet 
skulle skjutas upp. Brevet kunde jag inte få från mig, utan 
det ligger i mitt skrivbord än i dag. Var utan tvivel så 
Guds vilja, att jag skulle utstå ett prov, svårare än jag förr 
utstått. I berörda brev skrev jag, att hon mer lärer genom 
sitt ja reflekterat på min tjänst än person, och det har hon 
för en tid sedan här i Uppsala själv sagt, att hon icke tagit 
mig, för det hon älskat mig, utan på det hon skulle få bo 
i sin morfaders hus och slippa resa med till Göteborg.”

Emellertid kom själva bröllopsdagen den 29 december 
1726. Denna celebrerades naturligtvis med sedvanlig högtid
lighet. En av Norrelius’ lärda vänner uppvaktade t. o. m. 
med ett längre poem på grekiska, vars finesser dock ej torde 
ha senterats av bruden. En annan lärd herre kom också
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med ett poem — på svenska — som snarast förefaller såsom 
ett specimen för en adjunktur i geografi. Den första strofen 
lyder:

Ophir och Japans land, Malacka, Ormus, Java, 
Camboja, Araca och andra orter fler

Samt Kina, Malabar kostbara pärlor hava
Gibraltar, Bengala och vad de heta mer, 

Till Cypern, Lybien, de rara håvor rika, 
Samt Pegu, Indien fast många efter fika.

Och så fortgår det åtta strofer fram, varefter skalden 
från olika slags ädelstenar och pärlor övergår att prisa bru
dens förunderliga dygd:

Jag säger, om så är, att detta sant må vara,
Så har vår Jungfru Brud slikt allt i högre grad.

Det nog herr Brudgum själv med hugnad får förfara,
Som honom göra skall förnöjd i allt och glad,

Ty hennes dygders glans och lovord allmänt glimmar,
Som solen kastar ut sin’ klara gyllne strimmor.

Ett tredje poem bjuder till att vara skämtsamt, men utan 
den minsta framgång, och allra minst är författaren till sin 
fördel, då han låter den unga bruden profetera:

Förr skall mot bergen floderna sig vända,
Förr på mitt liv jag se min sista ända,

Än han och jag ej mer skall vara ett.
Vår ro, vår fröjd skall daglig sig formera, 
Ren kärlek skall vårt hela bo regera.

Bort ont och lett.

Men dessa dikter äro icke den enda relation vi ha om 
Anders Norrelius’ och Greta Benzelias bröllop. Brudgummen 
ger själv i en inlaga till konsistorium en annan, som mera 
saknar feststämningens bouquet, men i stället låter oss se,
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hur bruden själv anordnat sitt livs stora fest. I olikhet med 
dikterna prisar den icke hennes oförlikneliga dygd. Så snart 
— skriver han — ”kopulationsakten den 29 december 1726 
var förrättad, begynte Benzelia strax att giva säkra prov 
av ett nedrigt, obeskedligt sinnelag, i det att hon uppå 
samma dess hedersdag uti mycket förnämt och hederligt 
folks närvaro behagat associera sig med en hop ynglingar, 
som genom hennes bearbetande förklätt sig till skorstens- 
sotare och flera sällsamma dräkter, med vilka hon övade 
ett så familjärt umgänge eller rättare sagt galenskap och 
gyckleri, att jag befarar, att samtliga närvarande bröllops
gästerna därav haft större ledsnad och osmak än ro och 
nöje. Om jag såsom dess brudgumme skulle betygat något 
missnöje däröver, att min brud uti dess skrud således prosti
tuerat sig såsom ett apespel uti förnämt folks närvaro, hop
pas jag, att ingen skulle mig det förtänka, men det gjorde 
jag icke, utan ville hellre med stillatigande och tålamod så
dant åskåda än genom någon den ringaste min giva anled
ning till något missförstånd.”

Den åldrige brudgummens bristande skämtsinne hindrade 
honom att sentera det upptåg, med vilket Greta Benzelia 
velat överraska bröllopsgästerna. Strax efter själva bröl
lopet tycks Norrelius, vilken såsom akademisekreterare var 
van att föra protokoll, i sin minnesbok ha givit sina upp
rörda känslor luft, och denna relation förefaller mera kor
rekt än den nyss citerade, men senare nedskrivna. I sin 
bruddräkt, berättar han här, gick bruden ut ur festsalen i 
förstugan, där hon tog emot en liten gosse, som var förklädd 
till sotarmurre, vilken hon förde tillbaka i salen, där han
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hade åtskilliga upptåg. Sedan kom ett följe av studenter, 
förklädda till fruntimmer, och därmed inleddes nya upptåg. 
Detta förefaller tämligen oskyldigt, och att de övriga gäs
terna delat Norrelius’ heliga avsky för dessa utklädningar, 
är knappt troligt. Hans gamla hushållerska, Kristina, gjorde 
det dock, och Norrelius berättade för konsistorium, huru
som hon kommit till honom och beklagat sig över, att bru
den velat låna hennes mössa — väl för att få spela hus
hållerska — till vilken begäran Kristina emellertid med 
dygdig harm sagt nej.

Bröllopet hade således blivit något helt annat än det 
allvarliga kristliga förbund, som Norrelius tänkt stifta. 
Fortsättningen blev tyvärr ännu sämre. Greta Benzelia hade 
nog blott tänkt på det muntra bröllopet, men ej på dess 
följder, och under processen erkände hon, att hon redan 
från början haft ”vämjelse” för Norrelius. Det var emeller
tid till honom, som hon efter festens slut skulle överlämnas. 
Om denna delikata stund berättar Norrelius själv: ”Om 
natten, sedan gästerna voro bortgångna, ville jag gå till min 
brud och ledsaga henne till sin brudsäng, som blev mig 
förvägrat. Men en stund därefter, sedan jag förut efter 
befallning gått till sängs, blev hon av dess fru moder uti 
kammaren införd, då jag beneventerade henne, läste väl
signelsen över oss bägge och viste mig mycket nöjd. Men 
hon däremot var ej allenast ganska ohjärtlig, utan ock 
fräck, bister och kallsinnig. Andra dagen sammaledes, då 
åter goda vänner förlustade sig av spel och dansande, var
vid Benzelia övade en större frihet, än ett ärbart fruntim
mer anstod, varför även de övriga tillstädes varande frun-
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timmer ringa nöje hade av hennes uppförande. Emot mig 
ställde hon sig spotsk och sur, men emot de närvarande 
ungkarlar mycket förtrolig, kärlig och söt, löpandes med 
dem utur det ena rummet i det andra.”

Någon glödande älskare var Norrelius icke, och den 
adertonåriga brudens skygghet förstod han icke, utan rubri
cerade denna såsom ”fräckhet”. Själv gjorde han intet för
sök till ett närmande, och det skäl han anför är onekligen 
karakteristiskt för denna torra natur. Menar hon — skrev 
han i en inlaga — ”det jag undandragit henne äktenskaps- 
plikt, svaras därpå, att hon är den, som i begynnelsen av 
vårt äktenskap det gjorde; men sedermera när hon, lik- 
mätigt med vad jag redan uti hennes vita anfört, började 
så ganska misstänkligen sig uppföra, befarade jag åtskilliga 
äventyrliga påföljder, och i följd därav förvarade jag mig 
försikteligen.” Såsom skäl för den äktenskapsskillnad, som 
han sedan påyrkade, framhöll han också upprepade gånger, 
att något blodsband dem emellan ej fanns och att äkten
skapet aldrig blivit fullbordat.

I följd av sin motvilja mot mannen hade den stackars 
Greta Benzelia ingen sängkammare, och detta fick för henne 
ganska ödesdigra följder. Under den första tiden gick hon 
hem till sin mor — fadern var då vid riksdagen — och 
stannade där tills på morgnarna; ibland låg hon hos någon 
av sina väninnor, såsom hos Sara Maria Celsia, men mycket 
ofta tog hon sin tillflykt till pigorna, över det senare var 
den korrekte Norrelius ytterst förgrymmad, och i ett brev 
till biskopinnan beskärmar han sig häröver. Greta Benzelia 
hade lagt sig på golvet i kammaren framför köket. ”Är
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det icke gement sinne, som vräker sig nu i pigsängen, nu på 
golvet och ligger hos slynor? Skulle jag vilja lägga mig i 
drängstugan? Och om jag vore så gemen till sinnes, skulle 
en ärbar och täckhet älskande maka tycka väl om, att jag 
den ena natten låge hos drängen och pojken och den andra 
hos henne? Hade hon icke skäl att vämjas och gå från 
mig?”

Men också om dagarna tycks Greta Benzelia mest ha 
vistats i föräldrahemmet, och även detta förebrår Norrelius 
svärmodern: ”Var det vackert av en svärmoder, när mågen 
satt sitt hushåll och ville med sin hustru äta vid sitt eget 
bord, låta honom sitta allena och skicka upp till honom 
en mycket slät tillredning, såsom sik och en blå helgryns- 
välling, men taga henne att sitta vid sitt, där hon fick ha 
fritt språk och grovt skämt föra med studenterna.”

Smekmånaden var således tydligen allt annat än angenäm.
De nygifta bodde i den gård, som ägdes av Greta Ben- 

zelias morfar, biskop Svedberg, och som var beläget vid 
stora torget — det nuvarande Strandbergska huset — men 
vars tomt då sträckte sig ända ned till ån. På tomten funnos 
troligen flera byggnader. I en av dem, som låg i ”hörnet 
åt ån”, bebodde Anders Norrelius och hans hustru under
våningen, under det att våningen en trappa upp upptogs 
av studentrum.

Sedan jul- och nyårsfesterna voro förbi, beslöt Norrelius 
att med sin unga brud resa till sitt föräldrahem för att före
ställa Greta Benzelia för svärmodern, vilken att döma av 
Norrelius’ egen ålder måtte ha varit tämligen till åren. Hon 
bodde på en gård Herrestad, ej långt från Sala, där Norre-
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lius hade många vänner och bekanta. Men enligt hans upp
gift stötte även de sig på Greta Benzelias alltför fria vanor. 
Några av hennes i detta sammanhang anmärkta besynner
ligheter torde dock kunna förklaras av hennes motvilja mot 
att vara ensam med mannen — en skygghet, som denne 
aldrig förstod och som han därför gav en alldeles oriktig 
motivering. En afton — berättar han — ”hände det sig, 
att när hon vid pass klockan tolv om natten avklätt sig 
de mesta kläderna, då hon borde gå till sängs, rann det 
henne i sinnet, att hon uti underkläderna lopp utur kam
maren, då jag hela den natten måste gå ut och leta efter 
henne både uti man- och ladugården; men allt fåfängt.” 
Vi ha lättare att förstå den stackars Greta Benzelia, och 
vi kunna omöjligen misstänka henne för något hemligt kär
leksäventyr i den för henne vilt främmande orten.

Besöket hos den gamla frun på Herrestad blev naturligt
vis alldeles misslyckat. Min kära moder — skriver Norre- 
lius — ”sökte på allt sätt att fägna sin nykomna sonhustru, 
men som hon av naturlig böjelse hade sitt nöje i dess mans 
och hans anhörigas oroande, så kunde hon ej en enda stund 
fördölja sitt bitterfulla sinne för sin svärmoder, utan då min 
kära moder ville betyga sin fägnad över vårt giftermål, gavs 
henne sura miner och ett förbittrat ansikte tillbaka i stället 
för barnslig vördnad och lydnad.” Besöket förkortades där
för så mycket som möjligt, och den 22 januari vände de 
nygifta tillbaka till Uppsala. Men blott efter några dagar 
började Greta Benzelias nattliga uteliv. Enligt Norrelius’ 
noggranna dagboksanteckningar var hon borta från hemmet 
alla nätter från den 7 till den 17 februari, sedermera, då hon
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tagit sin tillflykt till pigkammaren, mera sporadiskt. Enligt 
intyg från biskopinnan, vars man för tillfället vistades vid 
riksdagen, var hon emellertid hos henne, då hon ej var 
hemma, och detsamma vittnade pigorna i det Benzeliska 
huset.

Men detta besynnerliga dubbelliv hade naturligtvis till 
följd, att Greta Benzelias förut tämligen oregelbundna stu
dentvanor blevo ännu oregelbundnare, och Norrelius, vil
ken sorgfälligt antecknade allt, som kunde vara ofördelak
tigt för Greta Benzelia, och dessutom tydligen överdrev, 
anför bl. a. följande drag ur hennes liv under smekmånaden. 
De nygifta åto då hos biskopinnan — vilket förmodligen 
tilltalade Norrelius’ ekonomiska sinne. ”Ett middagsmål, då 
jag med de övriga gästerna hade halvätit, kom Greta Ben
zelia in i matsalen, då hon med handen i högsta hugg slog 
till mitt uti fatet, där stockfisk uti var, förde kring handen 
och tog grabbnäven full med fisk och slukade i sig som 
en ulv. Jag skämdes däröver gruvligen, men hennes när
maste betygade däröver ett särdeles nöje.” Härvid bör den 
moderne läsaren dock erinra sig, att gaffeln först mot 
1700-talets slut allmänt trängt in i Sverige och att man i 
det Benzeliska huset, således även Norrelius, troligen ännu 
åt med fingrarna. Gaffeln kom först omkring 1600 i bruk 
utom Italien och begagnades till en början blott av förskä
raren, ej av den enskilde bordsgästen. Först mot mitten av 
århundradet kom den genom ingripande från de pretiösa 
damerna i Hotel de Rambouillet i bruk, även när man upp
hämtade maten från tallriken, men det dröjde troligen 
länge, innan denna kulturtingest blev bekant även i Upp-
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salas professorshem. I de bouppteckningar efter professorer 
från denna tid, som jag sett, saknas också vanligen gafflar, 
eller ock förekommer blott ett etui med kniv, sked och 
gaffel.

Men Norrelius hade också andra sorgekällor. Den lilla 
stund av dagen, som Greta höll sig hemma, berättar han, 
tog hon sig aldrig någon hushållssyssla före, utan då befallde 
hon pigorna, ”så att jag det hörde, till att så mycket mera 
öka min sorg, att gå ut i staden och bjuda ungkarlar hem 
till sig, nu den och nu en annan, av vilka hon hade ett 
gott förråd”. Befattade hon sig någon gång med hushållet, 
gjorde hon även det på tok, och ett av Norrelius’ vittnen 
intygade, att han mitt på dagen sett frun tinga ved på 
torget ”i sin déshabillé — vilket kunnat giva annat folk 
anledning att döma, det frun var mycket fri utav sig”.

Ej långt från Uppsala ägde biskop Benzelius en gård, 
Ribbingebäck, och dit plägade Greta Benzelia ibland fara 
ut med sina vänner och bekanta, unga flickor och studen
ter, och det värsta var, för att begagna Norrelius’ ord, att 
hon där dem så trakterade ”med vårt hushållsförråd, att 
visthuset hemma blev tomt. Och som hon alls intet lät vårda 
sig om mig, huru jag skulle ha mitt uppehälle, medan hon 
var borta, nödgades jag utomhus söka mig kost hos goda 
vänner och gynnare. Understundom har hon även fattat lust 
att lära sig beridarkonsten, då hon tillika med en annan dess 
vederlike satt sig på en häst och uti fullan fläng med rop 
och skrik, rätt som gemena öltokar, ridit från den ena tull
porten i staden till den andra. Och ehuruväl detta tidsför
driv henne ibland misslyckades, i det hon till alla åskådares
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åtlöje stupat kullerbytta, så att orenligheten stått henne 
över öronen, så har hon dock ej därav låtit modet falla, utan 
än ytterligare sitt nöje därutinnan sökt, så ofta appetiten 
sådant fordrat.”

Då biskopen vid påsken återvände från riksdagen till 
Uppsala, betygade han också enligt Norrelius, att den be
rättelse denne meddelade ”skar honom ända neder i benen”. 
Men ehuru Greta Benzelia nu möjligen togs i faderlig och 
biskoplig upptuktelse, tycks hon icke ha kommit sin man 
närmare, och kort därefter, den 12 maj, inträffade den stora 
skandal, av vilken Norrelius ger en utförlig relation, som 
han bestyrker med många vittnen.

Om natten låg Norrelius icke i sin sängkammare, utan i 
sitt arbetsrum, som befann sig under studenten Ekmans rum. 
Denne var emellertid bortrest, och Norrelius visste, att rum
met var obebott. Men klockan ett vaknade han och tyckte, 
att han hörde steg i kammaren ovanpå. Han steg då sakta 
upp, tog allenast nattrock och tofflor på sig och gick till 
köksdörren, som låg mitt emot i förstugan. Denna var emel
lertid låst och nyckeln uttagen. Men Norrelius fann snart, 
att nyckeln låg på trappan till översta våningen, och han 
låste då upp dörren, gick in i köket och därifrån in i säng
kammaren för att se, om Benzelia var där. Men när han 
kom in i sängkammaren, ”den vi eljes kallade matsalen”, 
var sängen orörd och ingen Benzelia där. Han gick då tyst 
uppför trappan till Ekmans rum och fann dörren låst och 
nyckeln ur. När han såg genom nyckelhålet, upptäckte han 
emellertid, att även dörren till det inre rummet var stängd. 
Efter denna rekognoscering drog han sig tillbaka och

238



EN UPPSALAROMAN FRÄN 1700-TALET

knackade på hos en kyrkoherdeänka Ammelin, som också 
bodde på nedre botten, väckte upp henne och bad henne 
följa med för att närmare undersöka denna mystiska sak.

Själv synes Norrelius alldeles ha saknat sinne för det 
komiska i situationen — han själv i nattrock och tofflor, 
begärande hjälp av en gammal prästfru, innan han söker 
upp den förmodade rivalen. Hon vågade sig emellertid 
icke ut, och hennes piga Brita, till vars hjälp Norrelius 
också vädjade, tordes ej heller, enär änkan avrådde henne 
från det farliga företaget.

Norrelius gick då över gården till drängstugan och bul
tade på länge, men ingen svarade. Till slut vaknade en liten 
gosse, Johan, som låg där, och berättade, att alla drängarna 
voro borta och att han var allena. Nu fattade den äkta 
mannen ett modigt beslut, gick in i sin kammare och beväp
nade sig med en hammare, som han lade i den vänstra natt- 
rocksfickan. Alla dessa förberedelser hade emellertid tagit 
en mycket rundlig tid, så att klockan ringde 4, när han 
andra gången kom upp. Men dörrarna voro fortfarande 
låsta. Norrelius valde då en annan taktik, gick ånyo ned 
och slog hårt till sin egen kammardörr, så att det genljöd i 
hela huset. Strax därefter hörde han, hur någon kom ned 
för trapporna, och då han skyndade ut, mötte han Greta 
Benzelia, som just tänkte ta köksnyckeln och smyga sig 
in den vägen. På tillfrågan, varifrån hon kom, svarade hon: 
Från mamma.

— Bor mamma där uppe?
Hon uppgav då, att hon kom från Zelling — en annan 

student, som bodde där uppe i vindsvåningen. Men nu hade
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det spanska blodet råkat i svallning, och Norrelius ville 
störta upp för trapporna, Greta grep honom i armen för 
att hindra honom och följde honom några trappsteg, men 
Norrelius sköt henne undan, gjorde sig lös och gick upp. 
Denna gång var emellertid den yttre dörren öppen, men 
den till den inre kammaren låst. Då Norrelius klappade på, 
öppnades den av en mansperson, fullt påklädd och med 
stövlar — vilken kunde Norrelius ej se, ty det var skumt, 
i första gryningen. Den förgrymmade sekreteraren tog nu 
sin hammare och slog till mannen vid ögat, sägandes:

— Vad gör du här så dags hos min hustru?
Men mannen lät sig icke förfäras, utan drog sin värja 

och stötte till, dock utan att råka Norrelius, som — efter 
vad han själv skrev — ”gick min väg utföre i min kam
mare igen” d. v. s. hastigt tog till flykten. Sedan han tyckte 
allt vara lugnt, vågade han sig åter upp, fann, att fienden 
var borta, såg några blodspår på golvet efter hammarslaget 
och upptäckte, att värjan råkat dörrposten. Sedan gick han 
åter ned och frågade gossen Johan, som han ställt på vakt, 
om någon passerat, och fick till svar, att en student von 
Christiersson gått förbi. Därefter inspekterade han i sällskap 
med den i detta syfte uppväckte studenten Zelling Ekmans 
kammare. Men det enda, som där fanns, var en bägare, 
som stod på bordet. Denna — berättar Norrelius — ”tog 
jag med mig och satte i min kista, den jag ock låtit en annan 
god vän se, att det var öl i honom”. Zelling vitsordade 
detta, men ansåg sig ej kunna ta på sin ed, om drycken 
varit öl eller svagöl. Likaså vitsordade han, att sängen var 
obäddad, men tilläde försiktigt, att han ej visste, om den
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dagen förut blivit bäddad. I vilket tillstånd Ekman vid sin 
bortresa lämnat den, blev heller aldrig utrönt.

Detta är skildringen av själva förloppet. Norrelius frå
gade sedan konsistorium ”om icke den är saker till Kristi 
dom Matt. V 32 och XIX 9, som lämnar sin äkta säng, 
sluter sig nattetid med en ung karl helt allena inom tvenne 
lås i en kammare innanför en annan kammare, med uppbäd
dad säng uti, vilken efter dem befunnits nedtuddad, och i 
samma rum med honom allena bliver natten igenom över 
klockan 4 om morgonen. Så har jag funnit Benzelia. Är det 
ock troligt, att tvenne uti sina hetsigaste år hava satt sig i 
en så säker enslighet utan tankar att njuta varannans 
kärlek?”

Det svar, som i våra dagar skulle ges på Norrelius’ frå
gor, kan väl ej vara tvivelaktigt. Och några vittnesmål gå 
i samma riktning. En hustru Martinelle vittnade, att hon 
åt Greta Benzelia sålt en ring med äkta pärlor, vilken ring 
frun, efter vad en annan student berättat henne, skänkt åt 
von Christiersson. Och en student Brehmer har en annan 
historia. En gång, då han gått över torget, hade Greta Ben
zelia kallat upp honom — efter vad han ville minnas, var 
det på sommaren 1727 — och då han kom upp, hade han i 
förstone ej sett någon, ”men omsider kom välborne von 
Christiersson fram bakom fruns säng, utan tvivel att något 
därigenom skrämma mig. Vidare gick frun ut och kom åter 
in igen och hade uti sin hand ett stort älghorn, och vid 
det hon detsamma viste åt dem, som då inne voro, fällde 
frun dessa orden: det här skall jag gå och sätta ovanför 
sekreterarens dörr.”

16. — S ch ii c k, Svenska bilder. IV. MI
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Men så ytterst graverande allt detta förefaller oss, var 
Greta Benzelia kanske mera obetänksam och lättsinnig än 
direkt otrogen. ”Välborne Herr von Christiersson” var en 
ung gosse på sjutton eller aderton år; han åtminstone tycks 
icke ha ansett saken vidare farlig, och i varje fall höll han 
alls icke på älskarens inkognito. Sedan han fått hammar
slaget av Norrelius, skickade han upp till denne regements- 
fältskären Christian Wults räkning för det att denne kurerat 
hans öga, och först genom denna räkning fick Norrelius full 
visshet om vem den okände mannen varit, vilken visshet 
dock icke tycks till fullo ha tröstat honom över utgiften. 
Ej heller de inkallade vittnena förefalla övertygade om, att 
något ”oärligt” förefallit. Själv tog Greta Benzelia saken 
mycket lätt. En student Possieth berättade, att han en gång, 
då biskopinnan varit med, talt om denna sak, och då hade 
fru Benzelia bara skrattat och sagt: lappri, det har intet att 
betyda. Men även biskopinnan Benzelius behandlade denna 
affär en bagatelle. Då Norrelius för henne berättade nattens 
äventyr och hur han med en hammare slagit von Chris
tiersson, utropade hon: Är I en förbannad karl, som slagit 
honom? Och därpå tog hon kraftigt studentens och dotterns 
parti. Förhållandena i Uppsala voro således något originella 
— liksom biskopinnans språk.

Av handlingarna får man också det intrycket, att ”Ek
mans kammare” alls icke var någon hemlig mötesplats blott 
för von Christiersson och Greta Benzelia, utan att den se
nare, som kände sig hemlös, ofta tog sin tillflykt till dessa 
studentrum, där hon satt och pratade med studenter utan 
att vilja gå ned och lägga sig. Den 6 mars hade Norrelius
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klockan 12 på natten i trappan mött ”Gustaf Benzel”, var
med svårligen kan menas någon annan än Gretas yngre far
broder, vilken på Norrelius’ fråga svarade, att han kom från 
Ekmans kammare och att Greta var där; den 13 samma 
månad gick han själv upp till Ekman, och denne tillstod då, 
att Greta Benzelia varit där. En tredje gång hade han mött 
studenten Gustaf Hartzell, när denne kom ned från Ekman 
vid pass klockan 12 på natten. På Norrelius’ fråga svarade 
då Hartzell, att även Benzelia var där, varpå Norrelius bad 
Hartzell sköta sina böcker och låta bli dylika besök. Därpå 
anmälde han Hartzell för dennes inspektor professor Alstrin 
och klagade hos biskopinnan, som emellertid tog så illa vid 
sig, att hon körde Norrelius på dörren. Efter denna över
läggning med svärmodern begav sig Norrelius till Ekman, 
som erkände, att Benzelia varit uppe på hans rum.

Med kännedom om dessa för oss egendomliga vanor får 
saken onekligen ett oskyldigare utseende, och Norrelius själv 
tycks icke ha känt sig fullt säker, ty ännu så länge yrkade 
han icke på äktenskapsskillnad.

Att Norrelius ej var nöjd med sitt äktenskap, kan man 
ej förtänka honom, och då biskopen och biskopinnan kort 
därefter gjorde sig i ordning att resa till Göteborg för att 
bosätta sig i stiftsstaden, bad Norrelius dem att ta dottern 
med, och i samma syfte vände han sig till biskopens båda 
bröder Lars och Nils Benzelstierna. Onekligen hade det varit 
klokast, om man fogat sig efter Norrelius’ önskan, ty att 
lämna Greta Benzelia alldeles på egen hand var tydligen 
mycket olämpligt. Men föräldrarna hade tyvärr den för
hoppningen, att det orimliga äktenskapet skulle kunna lap-
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pas hop, blott Greta fått ”rasa ut”, och de vägrade därför 
att ta ett steg, som kunde få utseende av offentlig skandal.

Biskopinnan reste på sommaren, och Greta Benzelia följde 
med sin mor till Stockholm. På båten gick det lustigt till. 
Greta och hennes goda vän Anna Stiernman sutto då på däck 
och spelade kort med studenterna Christiernin, Zelling, Fick 
och Brehmer. Sedan de kommit tillbaka till Uppsala, gingo 
de upp på Zellings rum, åto och blevo kvar till klockan 12, 
”varefter frun tillika med Christiernin och fruns bror följde 
jungfru Stiernman till vägs”.

”Fruns bror” var förmodligen biskopens trettonårige son 
Carl Jesper, som nu jämte sin informator blivit inackorderad 
hos Norrelius och dennes fru, då föräldrarna lämnade Upp
sala. Men tyvärr fanns ingen informator, som kunde se 
efter frun i huset, och hon tycks nu ha inlåtit sig på det 
ena galna äventyret efter det andra. Om ett av dessa be
rättar ett vittne, hovrättsadvokaten Elfving, följande. En 
kväll på sommaren kom den tyske musikanten Schöngeist 
upp till honom och talade om, att fru Benzelia på natten 
stämt honom till Islandet eller Kungsängen och befallt ho
nom att ta sin trumpet med — tydligen för att blåsa 
till dans eller för något annat upptåg. Då Elving icke ville 
tro honom, bad Schöngeist honom och en student att följa 
med, så skulle de själva få se. Sedan de förgäves väntat en 
lång stund, vände de åter till staden, men då de gått förbi 
Sjötullen, ”mötte de frun uti pigkläder förklädd tillika med 
en eller två dess egna pigor, kommandes från staden vid 
pass klockan 12 eller 1 om natten, då hon hastigt med löje 
sprang oss förbi och retirerade sig i humlegårdarna nedan
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om Jean Salmons med sitt följe”. Något annat sågo 
vittnena ej.

En gång gjorde Norrelius ett försök att bota henne för 
hennes nattliv och låste porten. Men det besvärade ej den 
raska Greta Benzelia, som helt enkelt slog sönder låset och 
bröt sig in. Frun hade då — efter vad en av pigorna be
rättade — ”varit upp i Fjärdingen hos en änka efter en 
tröja att bruka på en brud på landet.” Frun hade ej talat 
vid någon annan och blott haft pigan i sällskap. Men då 
porten var stängd, slog hon sönder låset.

Särskilt muntra dagar tycks Greta ha haft, då hennes 
goda väninna Anna Stiernman kom in till staden och bodde 
hos henne — till Norrelius’ stora förargelse, som tänkte på 
vad denna gästvänskap kostade. Vid ett av dessa tillfällen 
företogo sig de båda damerna de halsbrytande ridturer 
genom staden, över vilka Norrelius så bittert klagade. Vid 
ett annat ägnade sig Greta Benzelia och en annan väninna, 
madame Rothof, åt ett studentnöje, som förr i världen var 
ytterst populärt i Uppsala. Skott på skott lossades från det 
Svedbergska huset med den påföljden, att den eljes lång
modige borgmästaren lät stadsfiskalen ange saken inför 
konsistorium, ehuru fiskalen artigt nog ej nämnde fru Ben- 
zelias namn, utan endast yrkade på, att ”sekreteraren Nor
relius’ pigor och andra under akademiens jurisdiktion hö
rande samt där logerande personer” måtte förekallas, ”att 
förnimma, vem det är, som förövar det myckna skjutandet 
i bemälte herr sekreterarens gård eller det s. k. Svedbergs 
hus, på det att den, som sådant gör, må därföre behörigen 
plikta och staden vara fri för den fara, som därav tima
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kunde”. Men vid det följande sammanträdet mottog konsis
toriet ett brev från fru Greta med förklaring, att hennes 
pigor ingenting hade i konsistorium att göra och att hon 
förbjudit dem att gå dit. Hövligt nog lät man nöja sig med 
denna förklaring. Efter att något ha låtit vänta på sig, 
kommo visserligen pigorna upp, men då fiskalen ej infunnit 
sig, lades målet ned och togs ej vidare upp.

Då denna lilla affär utagerades, befann sig Norrelius i 
Stockholm för ”en viktig angelägenhet” — utan tvivel för 
att uppvakta vederbörande med sin ansökan till den profes
sur, till vilken han anmält sig. Men besöket blev tämligen 
långvarigt, från den 25 november och till den 14 januari 
1728, således nära två månader. Till hushållspengar under 
denna tid gav han sin hustru — 20 daler kopparmynt, 
och man kan härav förstå, vilka höga fordringar Norre
lius satte på sin hustrus sparsamhet. Visserligen söker han 
sedan ursäkta sig med, att han blev längre borta, än 
han ämnat, men det kan icke hjälpas, att han var ohjälp
ligt snål. I ett brev, som Greta Benzelia skrev till honom 
strax före jul, bad hon om pengar till kläder: ”Giv 
mig litet på mig, eller sannerligen jag vet, vad jag skall 
ha, om jag icke skall bli inne över hela helgen.” Men 
Norrelius skickade inga pengar, och i ett senare till biskop- 
innan skrivet brev motiverade han sitt avslag: ”Jag kan 
intet finna mig i att hålla ett fruntimmer med kosteliga 
kläder, som intet vidare håller sig till mig, än när det be
hoves penningar och kläder. Ungkarlarna pläga vara spen- 
dersamma emot sådana hurtiga flickor och hålla dem väl. 
För det andra må jag aldrig tro, att hennes föräldrar släppt
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henne så kal och tunnklädd ifrån sig, att hon icke kunde 
stå sig med kläder första året. Antingen har hon då givit 
bort kläderna eller supit upp dem, efter hon så ofta vistats 
på källare och eljes ofta tagit vin och brännvin därifrån. 
Koftan, som foderverket är under, vilken förutom arbets
lönen kostade mig 120 daler, ser ut som den blivit aktad 
till; man har ju suttit i ömse spisarna med honom och i 
höstas brukat den för ett skjul över bruden under ett häl
lande regn emellan Tibble och Ribbingebäck. En stor ovå- 
lighet! Och varför har hon givit Eva, Anna etc. så mycket 
av sina kläder?”

Norrelius’ långt drivna sparsamhet kom emellertid att stå 
honom mycket dyrt, ty Greta Benzelia hade för länge um
gåtts i studentkretsar för att ej förstå, hur man kunde reda 
sig i en dylik situation. För det första sålde hon en ”vacker 
ko”, som de nygifta fått av hennes ”kära föräldrar” — 
en ko, i vilken Norrelius särskilt tycks ha förälskat sig 
odh vars förlust han bittert beklagade, även därför att pri
set var för lågt, 36 daler. Men efter den första affären 
måtte Greta Benzelia ha fått blod på tanden. Hur hon 
hushållat, då jag var i Stockholm — yttrade Norrelius in
för konsistorium — ”lärer förmodligen vara bekant i hela 
staden, då hon försålde både silver, tenn, koppar, skåp, 
stolar, bord och sängar jämte allt övrigt husgeråd, både 
dött och kvicfkt, som sedermera dels jag själv, dels hennes 
käre fader har måst inlösa, dels ock ännu står ute här och 
där i staden.” I sitt brev till biskopinnan är Norrelius full
komligt förtvivlad över den ödeläggelse, som övergått hans 
bo. Är det, frågar han, att på ett förståndigt sätt sköta
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ett hushåll, när man för att skaffa chokolade, brännvin, 
kaffe, vin och annat att fägna ungkarlar med ”sätter ut 
silvret i staden, den ena skeden, staken och bägaren här, 
den andra där? Och var är den sköna bägaren jag gav henne 
och som kostade mig 190 daler kopparmynt? Är ock icke 
vackert av en äkta maka sälja bort guldkedjan och äta upp 
vigselringen, som hon fått av sin man! Vad tycker fru 
biskopinnan om denna sin dotters hushållning? Är icke den 
artig och att må väl vid?” ,

Men Greta Benzelia nöjde sig ej med att blott rusta om i 
Uppsala, utan tog sig också samma oråd före, som de mera 
rumlande studenterna troligen alltid haft: att göra en av- 
stickare till Stockholm. Redan förut, i september, hade hon, 
mannen ovetande, gjort en dylik resa till huvudstaden, där 
hon tagit in på källaren Victoria och icke kommit därifrån, 
förrän hon likviderat räkningen genom att sätta sin vigsel
ring i pant. Den andra resan företog hon i sällskap med 
en väninna — Anna Stiernman eller madame Rothof — 
och även nu tycks uppehållet ha varit muntert. Greta Ben
zelia sökte icke upp sin släkt, utan höll sig inkognito, så 
att jag — skrev Norrelius — ”varken själv eller genom 
andra kunde henne ertappa”, men ”den 23 december blev jag 
fordrad av Herr Handelsman Spaldings boddräng för 72 
daler kpt, dem hon själv i egen person ur dess bod tagit”.

Biskopinnans förhoppning, att Greta Benzelia skulle bli 
en bra hustru, blott hon fått rasa ut, tycks således, även 
under den gjorda förutsättningen, knappt ha realiserats. Och 
vad själva slutsatsen angår, var Norrelius av en rakt mot
satt mening. När jag, skrev han, ”vid min hemkomst den
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14 jan. 1728 måste träffa allting i oskick och fick höra, 
hurudant leverne Benzelia under min frånvaro fört, huru 
hon svärmat, skjutit och trakterat, så ock huru hon för
stört allt det goda av husgeråd och matvaror, som Gud och 
lyckan mig tilldelt, varjämte jag ock ej annat hörde och 
såg än det, som bedrövade mitt sårade hjärta, råkade jag 
den 16 januari uti en svår och långsam sjukdom. Under 
denna min sjukdomstid viste mig Benzelia ingen huld- eller 
trohet, utan var alltid ute både nätter och dagar, undantagan
des en natt, då hon vakade över mig och min byxsäck, 
därutur hon mig ovitterligen borttog tvenne speciedukater 
med mera. Jag nödgades genom express låta kalla till mig 
min syster ifrån Långtora, men Benzelia övergav mig allde
les, resandes ut till Ribbingebäck med en hel brygd och 
bakning, varmed hon trakterade musikanter och studenter, 
då jag låg på min sotsäng. Om ej gynnare och vänner i 
staden hade denna tiden vist mig godhet, hade jag sanner
ligen i stort elände och av vanskötsel blivit förgången.”

Denna resa till Ribbingebäck vittnar onekligen icke blott 
om lättsinne, utan ock om en hjärtlöshet, som med rätta 
upprörde Norrelius, ehuru han något förminskar effekten 
genom att huvudsakligen fästa sig vid kostnaden: ”Brygga 
och baka och låta föra hela brygden och bakningen till Rib
bingebäck och där traktera studenter, som skedde, under 
det jag låg här dödssjuk! Benzelia reste då med Schönfelt 
och fyra musikanter, dessutom Voigtländer och flere i följe, 
havandes hon ock då med sig tårtor etc. och allt tennet 
samt linkläderna.” Greta Benzelias bror Erik bestrider emel
lertid detta. Det hade ej varit hon, som tingat musikanterna,
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utan det hade Erik Benzelius gjort, men frånsett detaljerna 
tycks Norrelius ha haft rätt.

Under hela tiden stod biskopinnan i brevväxling med sin 
dotter. Men då det denna tid ej tycks ha varit någon svå
righet att stjäla brev på postkontoren — Norrelius stal ett, 
Benzelias advokat ett annat — så lät biskopinnan breven 
till dottern gå genom en student, och även detta retade 
Norrelius: ”Fru biskopinnan har hållit med sin dotters 
felaktighet och icke hanterat mig som sig bort, varunder 
jag ock räknar, att hon över vårt äktenskap korresponderat 
med en student. Fru biskopinnan må veta, att jag är för 
god att stå under en students ögon och observationer och 
att det intet stått mig an, att min hustru i min från- och 
närvaro haft tisseltassel med honom om breven, som kom
mit och gått till Göteborg.”

Det kan emellertid ej lida något tvivel, att Greta Ben- 
zelia så litet ”rasat ut”, att hennes liv i stället blev allt 
värre och värre. Ett vittne, hustru Martinelli, berättar, ”att 
när frun skulle resa till Göteborg och ännu bodde i Sved
bergs hus ihop med sin man 1728, då vice bibliotekarien låg 
sjuk på landet hos sin mor, så krävde hon frun för något, 
som hon hade att fordra. Då sade frun, att hon hade så 
mycket att göra och beställa, efter hon skulle låta göra 
fjorton stycken guldringar å V2 dukat vardera, som hon 
skulle skänka åt vackra gossar; såg ock, att frun då gick 
till guldsmeden Lövmans änka tillika med sin piga, men 
hustru Martinelle har frun lovat en tunna råg för sin ford
ran.” Därefter övergick vittnet till att skildra en scen, som 
knappt kan uppfattas annat än som ett klart äktenskaps-
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brott — såvida nämligen den icke absolut tillförlitliga hustru 
Martinelles skildring är riktig.

Ryktet om detta otyglade levnadssätt nådde slutligen 
Göteborg, och i ett brev ansåg sig biskopen skyldig att 
hemkalla sin vanartiga dotter. I mars 1728 lämnade hon 
Norrelius’ hus, och därmed upphörde deras olycksfyllda 
sammanlevnad.

Då Greta Benzelia rest och Norrelius någorlunda till
frisknat från sin sjukdom, kunde han ej underlåta att ge 
luft åt sin vrede mot biskopinnan Benzelius, som han, utan 
tvivel med rätta, tillskrev skulden till dotterns alla dår
skaper. Brevet, som skrevs den 8 april 1728, börjar onek
ligen kraftigt: ”Förmodligen lärer nu fru biskopinnan fått 
sin kära dotter Greta Benzelia hemma till sig, det jag gratu
lerar och tackar i högsta måtto, att hon är hädantagen, vil
ket jag räknar för den största välgärning, som jag av fru 
biskopinnan njutit, helst man andra kunnat vara förutan, 
men hälsa och sinnesro intet. Huru har fru biskopinnan upp
tuktat detta sitt barn? Vi har hon icke hållit det till en 
sann gudsfruktan, kristeliga dygder och ett ordentligt le
verne? Av en oskrymtad gudsfruktan är icke hos henne ett 
grand. Vad äro då för kristliga dygder? Är det kyskhet, 
mildhet, saktmodighet, fromhet, något samvete, cordât vä
sende eller någon dygd? Kan man nämna en? Och vad 
levernet berörer — vi har man icke hållit henne från svärja 
och ljuga? På hennes tunga är alltid hin ondes namn, men 
aldrig något sant ord; det övriga kan icke vara frun obe
kant. Hela staden vet det. Vi har man icke hållit henne till 
ett ärbart och ordentligt leverne, att stiga upp och lägga sig
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i rättan tid, att falla på sina syndiga knän afton och mor
gon och hava Gud och hans bud för ögonen? Att sitta 
hemma och hava någon syssla före, att lära sina hushålls- 
stycken och med förnuft och beskedlighet umgås med ett 
hushåll, ja, ock till vackra hem- och bordseder, från djärv- 
och plumphet, att alltid vilja ha sitt ord uppå och sitta med 
bägge armbågarna på bordet och händerna under hakan 
etc. Det är nog bekant — dock icke mig, det jag högeligen 
beklagar, förrän för en liten tid sedan — att biskopinnan 
lämnat denna sin dotter ett alltför stort självsvåld i yngre 
åren. Har hon icke fått gå i lättja och kättja hela dagarna, 
rasia och flasa med studentgossarna? Nog bevis därtill är, 
att hon nött ut 12 par skor om året. Har hon icke, strax 
fadern somnat, lupit ut och som en vildåsna ränt omkring
i staden till studenter och ynglingar samt varit borta långt 
in på nätterna, varav, så väl som av det långa sittandet 
vid kortspel, den oanständiga och fula vanan kommit att 
alltid hänga vid studenter och vara uppe till 12, 1, 2, 3, ja 
längre om nätterna och sedan ligga och sova till kl. 10 och
ii om dagarna.”

Sedan Norrelius genom detta temperamentsfulla brev 
lättat sitt sinne, skrev han den följande veckan ett nytt 
till biskop Benzelius. Detta är däremot hållet i en vördnads- 
full och relativt lugn ton samt mynnar ut i ett onekligen 
klokt förslag: ”Att försätta Benzelia och mig i vår förra 
frihet igen, beder jag ödmjukast, det Herr Biskopen i an
seende till vår umgängelse, som 1) alldeles varit utan blods
band, 2) så okärlig och kallsinnig, att jag icke haft en glad 
stund med henne, utan fått höra: du sakramenska gamla
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skälm etc., jag skall härefter vara dig en djävul etc., samt 
att dessutom 3) till vårt hushåll och bo så fördärvelig, att 
hon det platt förstört och över ända kastat, det vi utan 
långt väsende måge skilde varda, lärandes Herr Biskopen 
genom en underdånig skrift till H. Kungi. Maj:t sådant 
snart nog kunna erhålla, vilket dess dotter så mycket mera 
lärer glädja sig pver, som hennes yngre år och inklination 
ett nytt giftermål mera torde önska och älska. När jag var
der förnimmandes, att Herr Biskopen en sådan skrift in
sinuerat, skall hos Kungl. Maj:t jag nu detsamma allerunder- 
dånigst supplicera.”

Han föreslog således en skilsmässa i godo på grund av 
oenighet, utan process och utan skandal. Men olyckligtvis 
ville familjen Benzelius ej följa detta förnuftiga råd, utan 
smickrade sig med det dåraktiga hoppet att kunna försona 
det omaka paret. Först förmådde man Greta att bedja sin 
man om förlåtelse, och i ett brev av den 2 september 1728 
skrev hon: ”Nu ber jag ock dig, min käre Norrelius, att 
du mig förlåter allt vad jag dig emot brutit har”, men då 
Norrelius tydligen var obeveklig, fick han 25 november 
1728 ett brev från biskopen, i vilket denne sade sig icke 
vilja gå in på den av Norrelius föreslagna skilsmässan, utan 
att han hellre ville, att saken i så fall måtte komma inför 
domaren. Då Norrelius höll i sig, gjorde biskopen den 20 
januari 1729 ett nytt närmande: ”Jag ursäktar ej min 
dotters fel att ej akta sitt, ej heller att vara motsträvig mot 
sin man, och haver, sedan jag dem förstått, henne dem under 
ögonen ställt och Gudi lov rättat.” I ett nytt brev skrev 
han: ”Jag haver allvarsamt ställt henne under ögonen hen-
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nes fel och funnit, att de gå henne till hjärtat. Förmodar 
ock, att Herr Sekreteraren låter sin vilja falla, när hon dem 
bekänner.” Samtidigt skrev morfadern, den gamle biskop 
Svedberg: ”Jag haver förmanat henne att skicka sig som 
en hustru anstår, och haver hon med bittra tårar vidkänt 
och ångrat sitt oförstånd och lovat bättring.” Slutligen skrev 
Greta själv: ”Kom i håg, att Gud förlåter en syndare; så 
må ock du kunna förlåta den, som är bunden vid dig.”

Då biskoparna Benzelius och Svedberg skrevo de sist 
citerade breven, hade Greta Benzelia redan skickats i väg 
till Uppsala, där man väntade, att Norrelius, bevekt av 
dessa böner, skulle ta emot sin ångrande hustru. Med 
ångern var det emellertid efter Norrelius’ övertygelse klent 
beställt, och han berättar ett yttrande, som hon skulle ha 
haft på resan från Göteborg. Hon hade då träffat en fru 
Stockenström, som hon ”visat ett brev, som jag skall hava 
skrivit till hennes fader, och sagt, att då hon komme så när, 
så skulle hon klappa på min dörr, och när jag läte upp, 
skulle hon knäppa mig på näsan för samma brev”.

Vid distingstiden kom den stackars Greta Benzelia till 
Uppsala. Något fädernehem där hade hon ej längre, ty i det 
Benzeliska huset var nu en ölkrog, och av sina föräldrar 
hade hon befallning att tränga sig in hos den man, som 
hon så förorättat. Detta tycks hon emellertid ha gjort på ett 
ganska besynnerligt sätt, åtminstone så vitt man får tro 
Norrelius’ som det förefaller tillförlitliga relation. I sam
mandrag lyder denna:

Den 4 februari 1729 satt jag i mitt arbetsrum mellan 11 
och 12 på dagen och skrev, då jag hörde, att det bultade
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på salsdörren. Jag gick då att låta upp, men frågade först, 
vem det var. Intet svar. Då emellertid bultandet fortfor, 
frågade jag på nytt, och hörde då en röst, som bad mig 
låta upp, men ej svarade på frågan. Målet kände jag ej 
igen, ty efter vad jag sedan fick veta, var det jungfru Bigga 
Nordenstedt, som talade. Jag brydde mig då ej om att låta 
upp, utan återvände till min kammare. Men därifrån hörde 
jag, huru någon öppnade köksdörren, och strax därefter kom 
Benzelia löpandes och ryckte häftigt i sängkammardörren. 
Haken låg emellertid på, så att Benzelia trots allt ryckande 
och slitande ej kom in. Jag sade då, att jag icke ämnade 
låta upp, och frågade, vad hon ville. Hon sade, att hon kom 
att hämta sin brudsäng. Men jag svarade: ”Tager hon dit, 
skall det bekomma henne illa.” Då hon emellertid fortfor 
att rycka i dörren och jag ville njuta frid i mitt hus, kröp 
jag genom fönstret ut på gatan och begav mig till herr rektor 
Reftelius, som jag bad om tvenne vaktkarlar att förtaga 
den mig gjorda våldsamheten. Då kursor Höstman ej var 
hemma, medtog jag vaktmästaren G. Holtz och vaktdrängen 
Erik Ersson.

Då de kommo dit, hade emellertid Greta Benzelia redan 
avlägsnat sig, och endast jungfru Bigga Nordenstedt var 
kvar. Dörrarna hade öppnats med en vindsnyckel, och till 
sin fasa fann Norrelius, att en mängd saker voro borta. 
Hushållerskan Beata började med att berätta, att frun vänt 
upp och ned på alla kläderna i sängen, och Norrelius frå
gade då genast efter silverskedarna. Men bägge voro borta. 
Likaså ett örngottsvar, som låg bland de manglade klä
derna på bordet, ett par lakan av hollandslärft o. s. v., och
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två dagar senare .gjorde han den ledsamma upptäckten, att 
även hans egen skjorta, också av hollandslärft, kommit bort. 
Med Beatas tillhjälp uppsatte han därför en förteckning på 
vad Benzelia tagit vid detta tillfälliga besök i sitt gamla 
hem samt dessutom tre ”uppsatser”, en på ”vad Benzelia 
av mig fått och det utsatt och förstört haver 2) uppsats 
på vad hon fått i medgift av sina kära föräldrar och låtit 
på allehanda sätt förfaras, bägge grundande sig på bilagda 
verifikationer, 3) uppsats på vad hon fått för sålda saker 
utur vårt bo eller för kostihållning.”

Sedan Norrelius på detta resoluta sätt försvarat sitt hem 
mot hustrun, lät han saken vila utan att själv taga något 
steg till en äktenskapsskillnad, men tydligen besluten att till 
det yttersta försvara sitt hus och sin frihet. Svårare var det 
för Greta Benzelia. Av sina föräldrar hade den blott tjugu
åriga flickan skickats tillbaka till Uppsala med befallning 
att försona sig med sin man, och nu hade hon blivit utkörd 
av denne. .Frånsett Bigga Nordenstedts väl föga kraftiga 
bistånd, hade hon ingen hjälp, icke en gång någon bostad, 
och det var mitt i smällkalla vintern. I sin nöd vände hon 
sig då till en Madame Sahlström, som höll en bekant krog, 
och bad om husrum hos henne. Det var på kvällen strax 
efter aftonsången. Då hon trädde in, frågade madame Sahl
ström: ”Huru kommer I nu till att resa i ett sådant väder?” 
Greta Benzelia bad då att få stanna hos henne över natten. 
Men Madame Sahlström svarade: ”Min fru, det kan jag ej 
göra, emedan jag har några tyskar i de ,andra rummen, och 
anstår det min fru bättre till att gästa uti sin faders hus, 
alldenstund jag intet har något rum.” — Madame Sahl-
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ström tycks vid vittnesmålets avgivande två år därefter 
ha glömt, att biskop Benzelius långt förut flyttat till Göte
borg. Men då bad Greta Benzelia, att hon åtminstone skulle 
få ligga i barnkammaren. Även nu gjorde värdinnan in
vändningar: att det anstode ej henne att ligga ihop med 
barnen i synnerhet i barnkammaren. Greta sade då: ”Kan 
du intet låta mig få något rum hos dig? Låt mig allenast 
få ligga på ditt golv över natten.” (

Inför dessa böner blev värdinnan slutligen bevekt och 
lät den stackars Greta Benzelia stanna, men — tillägger 
Madame Sahlström bittert: ”den natten varade uti sju 
veckor och fem dagar.”

Detta uppehåll på en krog i Uppsala, där studenterna, 
även nattetid, kommo att dricka öl och brännvin, är onek
ligen den egendomligaste episoden i Greta Benzelias äkten- 
skapshistoria, och biskop Benzelius, som tillät att hans tju
guåriga dotter vistades i en dylik pension, framstår härige
nom i ett ganska ofördelaktigt ljus, särskilt som dotterns 
föregåenden just ej voro vidare betryggande. Då sedan ,Nor- 
relius började sin äktenskapsprocess mot henne, kom denna 
också att till största delen röra sig om hennes liv hos Ma
dame Sahlström.

Under vistelsen på Madame Sahlstroms källare var det 
ingen, som såg efter Greta Benzelia, och med de vanor hon 
hade var det klart, att hennes liv ej skulle bli vidare 
korrekt. Såsom förut umgicks hon flitigt i studentkretsar, 
och hennes kavaljerer hade nu ingen svårighet att hälsa på 
henne. Särskilt riktade sig Norrelius’ misstankar mot två 
unga grevar Spens, en Wulfenstjerna och en Rosenholm,
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med vilka hon mest var tillsammans, och han förekallade 
en mängd vittnen för att av dem frampressa några besvä
rande fakta. Men undantagas Madame Sahlstrom, som bli
vit Greta Benzelias dödsfiende, och den tydligen av henne 
inspirerade hustru Martinelle, hade Norrelius’ vittnen intet 
särskilt ofördelaktigt att berätta om Greta Benzelia.

Först förekallades en av Madame Sahlstroms pigor, Stina 
örman, som avlade vittneseden och sade: ”Som jag nu står 
på detta här rummet, har jag ingenting oärligt eller oanstän
digt sett av henne, fru ßenzelia, icke en gång, att hon givit 
någon en kyss, imindre något annat. Frågades, om hon visste, 
att fru Benzelia haft umgänge med studenter? Svar: Många 
hava väl gått dit att taga sig ett stop öl eller en sup bränn
vin, men yidare ,vet jag intet. ,Frågades: Var har fru Ben
zelia haft .sin kammare? Svar: Ibland har hon varit inne hos 
Madam'e, ibland har hon .varit för sig själv i träbygg- 
ningen. Frågades: Om studenterna gingo till henne i trä- 
byggningen? Svar: Några gingo väl dit, även officerare, men 
varken minnes jag, vem det var eller kände jag dem. Frå
gades: Om hon kunde nämna någon? Svar: Grevarna Spens. 
Då bars där in kringlor pch brännvin, och sutto de här hellre 
än i källarsalen eller annorstädes, att ingen måtte se dem. 
Frågades: Om intet Stockholmaren Westerman varit hos fru 
Benzelia? Svar: Han lärer intet komma med i fruns sak. 
Han begärde min matmor, Madame Sahlström, till äkta, 
men fick avslag, emedan hon är för beskedlig taga en sådan 
yngling till far åt sina små barn. Frun (Benzelia) kunde 
dessutom aldrig tåla honom, utan fick han heta hundsvott 
och annat dylikt. Frågades: Om hon intet vet flera gått till

258



EN UPPSALAROMAN FRÅN 1700-TALET

fru Benzelia utom grevarna Spens och Rosenholm? Svar: 
Vet intet, att Rosenholm gått till frun, men ofta i Mada- 
mes kammare att taga sig en sup brännvin. Frågades: Om 
ungkarlar kommo till fru Benzelia en i sänder eller flera i 
följe? Svar: Aldrig såg jag någon komma allena, brydde 
mig ej heller om att se efter, vilka de voro, när de kommo 
eller gingo sin väg. Frågades: Vad fru Benzelia gjorde om 
dagen eller varav hon levde den tiden hon var här inne i 
staden. Svar: Vet intet, vad hon hade att uträtta, och så 
länge Madame hade något, fick hon alltid med och tör 
ännu vara vackert skyldig därför. Frågades: Om de i huset 
haft misstanke på fru Benzelia ,om något oanständigt? Svar: 
Tankarna gå tullfritt, men intet kunde vi klaga henne an. 
Frågades: Varav härflöt misstanken? Svar: Hon var en 
gift hustru och skulle så leva från sin man; det tycktes 
intet vara mycket beskedligt.”

Källarpigan Annika Sporre, som <sedän förekallades, vitt
nade också, ”det hon ingenting visste om fru Benzelias le
verne än vad väl och vackert vore”, och i samma riktning 
gingo även de andra pigornas vittnesmål. Detta, som ger 
en mycket åskådlig föreställning om livet hos Madame Sahl
strom, visar väl, att Greta Benzelia varit ytterst oförsiktig, 
men också att hennes kurtis med studenterna troligen icke 
varit så farlig — åtminstone enligt 1720-talets moral.

Men så inträffade en stor skandal. En kväll hade Greta 
Benzelia stängt sig inne i träbyggnaden med två studenter, 
Wulfenstjerna och Rosenholm, vilka antagligen sutto inne 
hos henne och spelade kort eller pokulerade. Men så kom 
en officer, en greve Wrede-Sparre, som också tycks ha varit
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en av Greta Benzelias adoratörer, och ville slippa in. Då de 
innevarande vägrade att öppna, gick han i vredesmod bort 
och återkom efter en stund med en hel skara av andra offi
cerare, Stenbock, Stierncrona med flera. Klockan var då nyss 
slagen 11 på kvällen. De ställde sig framför stenhusporten, 
bultade på och ropade: låt upp. En av Madame Sahlstroms 
pigor öppnade då porten. Men under tiden smögo sig Rosen- 
holm och Wulfenstjerna bort, hoppade över planket till 
stallgården och kommo undan, men tappade därvid sina 
”muffar” — ett plagg, som den tiden begagnades av 
unga snobbar — och därefter gömde de sig i Madame 
Sahlstroms kammare. Emellertid bröto officerarna sig med 
skrik och stoj in på gården, då Greta Benzelia kom emot 
dem och frågade: ”Vad gören I här för väsen?” Men offi
cerarna voro ursinniga, togo ljus och stickor och lyste i alla 
vinklar och vrår för att få fatt i rymlingarna; ”dock 
skedde intet oärligt eller oanständigt, men ett oregerligt 
väsende höllo de där”, och Wrede-Sparre sade, att om han 
finge tag i Rosenholm eller Wulfenstjerna, så skulle han 
mörda dem, även om han därför skulle kläda tio stegel. 
Efter dessa hotelser gingo de sin väg. Greta Benzelia själv 
tycks emellertid ha tagit saken lugnt. Sedan officerarna gått, 
tog hon nämligen en av pigorna med sig för att på gatan 
leta efter den förlorade muffen och fick verkligen tag i 
den, men råkade samtidigt ånyo på officerarna, ”vilka sade, 
att frun skulle få muffen igen, om de fingo följa henne 
hem.” Vittnet tilläde, att de så gjorde, men tycks ej ha 
ansett detta vidare farligt, ty på frågan, ”om hon hade 
någon misstanke på frun eller tyckte, att det var frufolor
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så leva som hon levde”, svarade vittnet: ”Det må hon själv 
svara till. Aldrig något oärligt eller otuktigt vet jag med 
henne, ej heller att någon ungkarl henne karesserat.”

Emellertid var Greta Benzelias liv obestridligen — så
som ett annat manligt vittne ansåg — ”något yppigt och 
fritt”, så att ”hela huset med ett ord därför kom i re
nommé”, och efter skandalen gjorde sig Madame Sahlström 
med det första av med sin besvärliga gäst, till vilken hon 
under tiden fattat ett dödligt hat, som också kommer fram 
i hennes vittnesmål. Greta Benzelia nödgades nu lämna det 
farliga och frestande Uppsala och ta sin tillflykt till några 
egendomar i närheten av staden; än vistades hon hos sin 
fatbror Nils Benzelstierna på Kipplinge, än på Filke hos 
Anna Stiernman, än på Ekbolandet hos Bigga Nordenstedt, 
men underlät icke att under denna tid brevväxla med sina 
studentbekantskaper, Spensarna, Wulfenstjerna och andra.

Emellertid voro föräldrarna nog kortsynta att, då intet 
annat hjälpte och trots allt vad som passerat, vilja tvinga 
Norrelius att fortsätta sitt äktenskap och ta sin hustru 
till sig. Ty utan tvivel var det på biskop Benzelius’ till- 
skyndan, som paret den 16 maj 1729 kallades inför Upp
sala domkapitel till förhör, ”att de tvärt emot Guds och 
världslig lag leva från varandra skilda”. Domkapitlet frå
gade då först Norrelius, vad han hade att andraga. Hans 
skäl voro, att hon förstört hans hushåll, kommit i ett all
mänt vanrykte och varit ”kallsinnig mot honom särskilt 
under hans sjukdom, då hon rest till Ribbingebäck med mu
sik” — däremot nämnde han intet direkt om otrohet. Greta 
Benzelia tillstod sin ungdoms felaktigheter och påpekade,
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att om hon något förstört i hushållet, så hade hennes för
äldrar det ersatt. Domkapitlet sökte då att försona dem och 
förehöll Norrelius, att han ej hade något bindande skäl till 
skilsmässa samt att han kastade sig själv i äventyr, om han 
lät saken komma under världslig dom. I följd härav rådde 
domkapitlet honom välment, ”att han efter denna dagen 
skulle lämna i förgätenhet allt vad härtills passerat vore”. 
Men han sade: ”Hon har satt en sådan skräck i mig, att 
jag intet kan det göra. Jag kan intet vidare giva mig i fara. 
Jag kan intet brådstörta mig i döden.” Greta Benzelia där
emot förklarade, att ”hon ofta tillrått förlikning, men att 
det varit förgäves; att hon nu jämväl önskade, att det kunde 
ske, och kontesterade på det allra högsta, att ehuru hon 
haft sin ungdoms felaktigheter, han dock aldrig skall kunna 
överbevisa henne något oärligt och oanständigt, som skall 
vara orsak till någon äktenskapsskillnad”. Då Norrelius 
emellertid var obeveklig, hade domkapitlet ej annat att göra 
än att hänvisa parterna till världslig rätt, d. v. s. till det 
akademiska konsistoriet.

Den 7 juni 1729 uttog också Gretas bror Erik stämning 
på Norrelius inför konsistorium, därför att han med sin 
fru ej ville bygga och bo, samt fordrade för henne nödigt 
underhåll för den tid hon från honom vara måste. Därmed 
började processen, som med stor förbittring pågick under 
flera år. Men redan från början ändrades rollerna. Greta 
Benzelia började såsom kärande, men måste snart övergå till 
svarande, då Norrelius påstod, att hon gjort sig skyldig till 
det, ”varigenom äktenskapsskillnad efter vår allmänna lag 
beviljas”. Som det förefaller, lutade dock opinionen inom
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konsistorium starkt till Greta Benzelias fördel, och i bör
jan av 1732 såg det ut, som om hon skulle vinna processen. 
Men så inträffade den stora skandalen, som ohjälpligt stör
tade henne.

I juni detta år inlämnade Norrelius en skrift till lands
hövdingen, i vilken skrift han påyrkade, att hon måtte 
undergå ”vederbörlig besiktning och visitation”, då hennes 
”ansikte och upp under armarna breda kropp” gav anledning 
antaga, att hon vore havande. Nu måste Greta Benzelia 
falla till föga. Den 1 juli infann sig den stackars kvinnan 
hos rektor och erkände sitt felsteg, ”begråtandes hjärteligen, 
att hennes kära föräldrar sådant om henne förnimma 
måste, läggandes än denna omständigheten därtill, att hon 
emot Michaeli tänkte komma i sin barnsäng och att hon 
vid nyårstiden blivit med barn rådd, men för övrigt beder 
sig undan barnafadern nu att nämna, vidare sägande sig 
sommaren över och intill Michaeli vilja vistas vid sin käre 
faders gård Ribbingebäck”. Vad Norrelius beträffade, an
höll hon att bli förskonad från konfrontation med honom, 
då detta henne alltför mycket röra skulle. Denne visade 
också under hela denna tid en fullkomligt upprörande brist 
på ridderlighet och fick henne verkligen den 14 augusti in
kallad för konsistorium. Där erkände hon, att barnafadern 
var hovrättsfiskalen Johan Gerdes, men anhöll, att det änt
ligen måste hållas tyst, ”på det han ej må hava därav alltför 
mycken förtret, helst emedan hon förstått, att han allaredan 
haver mot henne nog praktiker”.

Med anledning härav åtalades Gerdes inför Uppsala råd- 
sturätt, men nekade och förklarades på sitt nekande oskyl-
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dig. Men för den rekonventionstalan, han ville väcka mot 
Greta Benzelia, hänvisades han till det akademiska konsis
toriet, där han likväl ej lät höra av sig.

Norrelius tog emellertid ett extrakt av Tibble kyrkobok, 
som visade, att hans hustru den 21 september fått en son, 
som i dopet erhållit namnet Friedrich. Såsom det framgick 
av andra vittnen, som Norrelius hörde, hade barnsbörden 
varit mycket svår, och ”ingen visste annat, än att hon skulle 
dö, så eländig var hon halvtannat dygn ungefär”. Ingen av 
hennes anhöriga var närvarande, endast arrendatorskan på 
Ribbingebäck och en tegelslagarhustru.

Domen föll den 20 mars 1733, och i denna ogillades för 
det första Greta Benzelias käromål. För det andra dömdes 
hon för äktenskapsbrott sin morgongåva förlustig. Däremot 
befriades hon från att betala de rättegångskostnader — 
4,849 daler kpt. — på vilka Norrelius gjort anspråk. Be
träffande åter det, som hon skulle ha förstört av hans bo, 
stod det honom fritt att därom väcka talan. Själva äkten
skapsskillnaden remitterades till domkapitlet.

Greta Benzelia överklagade först denna dom hos hov
rätten, men återtog sina klagomål, ”då hon utan sina an
hörigas tillhjälp och understöd ingenting av sig själv äger”. 
Domkapitlet var således oförhindrat att uppta målet, och 
dess utslag föll den 13 juni 1733. I detta förklarades äkten
skapet upplöst och Norrelius fri, ledig och lös till annat 
äktenskap, under det att Benzelia däremot förbjöds att ingå 
giftermål, så länge Norrelius var ogift.

Genom en särskild dom av den 9 maj dömdes Greta 
Benzelia att för äktenskapsbrott plikta 80 daler och att tre
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söndagar å rad stå uppenbar kyrkoplikt. Det sista ville hon 
helt naturligt ej underkasta sig, och den 5 december fick 
domkapitlet därför påminna fiskalen ”att draga försorg 
därom, att Greta Benzelia ofördröjligen bliver tillhållen att 
stå den ådömda kyrkoplikten”. Men härav blev ingenting, 
och hennes namn förekommer ej i listan på dem, som utstått 
detta skamstraff. Måhända drog sig också domkapitlet för 
skandalen, ty alldeles samma dagar, som hon skulle ha 
schavotterat, invigdes hennes farbror Jacob till biskop i 
Göteborg efter brodern, och ett dylikt släktmöte i dom
kyrkan hade dock varit för groteskt. Genom kunglig nåd 
och genom faderns mäktiga inflytande erhöll Greta Ben
zelia för övrigt kort därefter nåd. Därmed hade denna skan
dal, juridiskt sett, bragts ur världen, och så ansåg förmod
ligen biskop Benzelius. Men andra voro mera minnesgoda, 
och då den myndige biskopen 1739 fann sig befogad att 
hos Fredrik I göra föreställningar rörande dennes förhål
lande till fröken Taube, kunde konungen med fullt fog 
erinra biskopen därom, att hans egna familjeförhållanden 
just ej berättigade honom till att föra moralens talan.

Därmed sluta handlingarna om Greta Benzelia, och en 
släkttavla upplyser blott, att hon 1772 i Köpenhamn slutat 
sitt säkerligen mycket olyckliga liv.

(1917)
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FOLKLITTERATUR.

Litteraturhistorien är en aristokratisk vetenskap: den sys
selsätter sig i regeln blott med de andliga rörelserna på 
bildningens höjder, och till tankarna samt föreställnings
sättet hos folkets bredare lager tages endast sällan någon 
hänsyn. Och dock ha dessa klasser sin litteratur likaväl 
som de bildade; den är blott av annat slag, ofta så olika, 
att den ena bildningsklassen icke känner ens namnet på den 
andras älsklingsböcker. I början av 1890-talet frågade mig 
en biblioteksman, om jag visste, vilken bok som då var 
den mest populära i Sverige. Jag gissade hit och dit, men 
fann ej det rätta svaret, som enligt min interlokutörs mening 
skulle vara — ”Brukspatron Adamsson” av P. Waldenström. 
Det är möjligt, att häri låg en överdrift; boken, som först 
utkom 1863, hade till 1891 upplevt fem upplagor, som 
förmodligen varit mycket stora. Men i varje fall var detta 
arbete tydligen mycket populärt, och jag måste erkänna, att 
jag då aldrig hört ens dess namn, så professor i litteratur
historia jag än var. Detta för mig alldeles okända arbete 
hade dock studerats av — och väl även inverkat på — 
en till antalet oerhört mycket större publik än den, som 
läst och tagit intryck av t. ex. Heidenstams eller Levertins 
dikter och romaner, och det är väl att antaga, att ”Bruks
patron Adamssons” läsekrets just ej känt till Heidenstam
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och Levertin mycket mer, än dessa señares publik känt till 
lektor Waldenströms bok.

I själva verket ha vi således två alldeles skilda littera
turer utan någon beröring med varandra, med alldeles olika 
idékretsar och olika publik, litteraturer, vilka dock bägge 
spegla de andliga rörelserna hos vårt folk och därför även 
i lika mått böra vara förtjänta av historikerns uppmärk
samhet, den ena på grund av sin estetiska kvalitet, den andra 
på grund av publikens kvantitet.

Men att åstadkomma en dylik allsidig litteraturhistoria 
torde idke ens vara framtidens forskare beskärt. Ty svårig
heterna synas här nästan oövervinneliga. Redan den ytter
liga sällsyntheten av den äldre folklitteraturens alster är en 
vansklighet, som genast i början möter forskaren. Dessa 
oansenliga, tunna, på dåligt papper illa tryckta blad för
stördes naturligen ytterst lätt, under det att den ärevördiga 
folianten redan genom sin volym ägde förmåga att trotsa 
tidens växlingar. Äldre tiders och även nyare tiders bok- och 
raritetssamlare ha också endast sällan ägnat sin uppmärk
samhet åt dessa stackars visor och berättelser ”tryckta i år”, 
ehuru dessa i ”raritet” överglänsa de flesta arbeten, vilka i 
auktionskatalogerna betecknas med rrr. Även bibliofilnovi- 
sen torde ha klart för sig, att t. ex. Gustav Vasas bibel är 
”rar”, men detta väldiga praktverk finns dock säkert kvar 
i över hundra exemplar. Nya Testamentet av 1526 är vis
serligen en verklig sällsynthet, men det finns dock vid pass 
ett dussin exemplar. Gå vi däremot till t. ex. ”Jeppe Nils
son på berget”, så upptar Klemming i sin bibliografi vis
serligen ej mindre än 53 upplagor av den 1735 först tryckta
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svenska översättningen, men av dessa upplagor är det många, 
som säkerligen ej existera i mer än ett enda exemplar, och 
många ha helt visst alldeles spårlöst gått förlorade. Av 
folkberättelsen om pigan, som trampade på brödet, har 
k. biblioteket 46 upplagor — andra exempel att förtiga. I 
regeln torde därför kunna sägas, att varje dylikt blad, sär
skilt från 1600-talet, är en bibliografisk raritet av första 
rang, som är eller åtminstone borde vara värd sin ringa 
vikt i guld.

Denna sällsynthet röjer sig ock vid en blick på de få sam
lingar av denna art, som finnas. Den mest bekanta torde 
vara den, som hopbringades av läkaren C. Zetterström (död 
1829) och nu tillhör Uppsala universitetsbibliotek. En an
nan samling gjordes av den bekante fornforskaren G. 
Stephens och en tredje befinner sig i K. biblioteket, den 
utan jämförelse största och mest betydande. Säkerligen finns 
dock ganska mycket av denna litteratur, ehuru obeaktat, 
på herrgårdar och även i bondgårdar.

*

Tyvärr är det ganska svårt att bestämma, när och var 
ett dylikt gammalt ”skillingtryck” tillkommit, ty ofta fin
nas tryckort och tryckår icke utsatta på titelbladet. Ett dy
likt opus ville ju framträda med anspråk på nyhet, och 
boktryckaren sökte därför att efter bästa förmåga hindra, 
att arbetet blev antikverat; titelbladet fick därför blott den 
ständigt lika användbara upplysningen: tryckt i år. Ej sällan 
varierades denna något stereotypa uppgift: ”Tryckt för ett
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par dagar sedan”, ”Tryckt i går, kl. tre eftermiddagen”, 
”Tryckt nu i dag, efter middagen”, ”Tryckt i kalla winter- 
tiden nu i åhr”, ”Tryckt wid första öppen watten i åhr”, 
”Tryckt uti Want- och Muffbyggden, mitt i kalla win- 
tertiden” o. s. v., alltefter boktryckarens ingenium och 
skämtlynne.

Betraktar man stilarna och den typografiska utstyrseln 
får man dock det intrycket, att dessa folkskrifter i äldre 
tider utgått från jämförelsevis få tryckerier, vilka så att 
säga gjort denna folklitteratur till sin specialitet.

Våra äldsta boktryckare voro som bekant utlänningar, 
de böcker, som utgingo från deras officiner, voro nästan 
utan undantag latinska kyrkböcker (breviarier, gradualer 
o. d.), och först 1495 möta vi den första svenska boken 
”Aff dyäfwlsens frästilse”, tryckt av Johannes Smedh i 
Stockholm. Ehuru författad av den lärde Pariserteologen 
Johannes Gerson, kan detta arbete dock i viss mån betrak
tas såsom en folkskrift, och i så fall är det den svenska 
folklitteraturens äldsta alster. Först 1514 följde ett nytt 
populärt arbete på svenska, också av Gerson, samt 1515 
två legender, den ena om kardinal Manfred, den andra om 
S. Anna, samt en psalm, vilka med större skäl kunna hän
föras till den verkliga folklitteraturen.

Det kungliga tryckeriet, som 1526 öppnades i Stockholm, 
tryckte väl nästan uteslutande svenska böcker, Olavus och 
Laurentius Petris skrifter m. m., och då dessa arbeten utan 
tvivel lästes av och voro avsedda även för det egentliga 
folket, kan det väl sägas, att detta tryckeri verkat i folk
litteraturens tjänst. Men å den andra sidan voro dessa böcker
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dock avsedda för folket i dess helhet, och böcker, som hade 
en mera specifik folklig karaktär, trycktes endast undan
tagsvis på detta tryckeri. Mot slutet av århundradet möta 
vi dock vårt äldsta ”folkvise-tryck”: ”Een ny Wijse om een 
ädel och dygdesam Quinna j Rom, widh nampn Lucretia, 
hwilcken i sins Mans frånwaru bleff woldt taghen aff 
Konungens Son ther samma städes widh nampn Sextus 
Tarquinius, och therföre drap sigh sielff, til at vndwijke 
sådan skam: Och siunges med the Nother, Jag säger idher 
wänner kiäre, etc. 1583”.

På 1600-talet blir däremot denna litteratur ganska rik, 
ehuru endast spillror bevarats till vår tid. Särskilt är det 
två tryckerier, som i detta fall tyckas ha utvecklat en livlig 
verksamhet. Det äldsta av dessa var det, som 1626 upp
rättats i Kalmar och stod under ledning av Kristoffer 
Günther, men endast verkade i tio år, 1626—1635, då det 
flyttades till Linköping. Det andra tryckeriet är denna 1635 
i Linköping grundade officin, som till 1654 leddes av den 
nyss omtalade Günther och därefter, till 1688, av Daniel 
Kämpe; särskilt rikhaltig är folklitteraturen från 1680- 
talet. Kalmartrycket är för sin tid ganska gott — vilket 
ej vill säga mydket —, Linköpingstrycket däremot misera
belt, med grova och slitna stilar samt genomusla korrektur. 
Någon gång kunde detta vid nya upplagors utgivande er
kännas, så t. ex. i ”Tre sköna nyia Wijsor ... medh synner- 
ligh flijt Corrigerade och förbättrade, besynnerligen thesse 
twå efterste, som tillförende mycket orätt tryckte woro” 
(Linköping 1687). Stundom sökte den tidens boktryckare att 
genom träsnitt göra sin vara begärligare, och i dessa fall
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visade de en beundransvärd fördomsfrihet. Samma illustra
tion kunde under en femtio år bortåt få tjänstgöra såsom 
porträtt av de mest olikartade personligheter; så t. ex. an
vändes en figur med s. k. morgonstjärna, troligen en bild 
av en vaktknekt, såsom porträtt av den medeltida ridda
ren ”Herr Jon” och längre fram i tiden såsom porträtt av 
en ”ogudaktig man wid namn Måns i Skyllesmåla”. Vid 
andra tillfällen röja utgivarna en berömvärd strävan att 
följa med sin tid; så t. ex. uppträder ”Flickan, som 
trampade på brödet”, på 1860-talet iklädd en voluminös 
krinolin. Då emellertid figuren snarast framställer en något 
fetlagd, medelålders dam, torde även den vara lånad.

*

Huvudparten av 1600-talets folklitteratur är, som man 
kunnat vänta, religiös, mest uppbyggelseskrifter.

Att döma av de gräl, som 1600-talets boktryckare förde 
med varandra angående förlagsrätten till vissa av dessa 
artiklar, voro de en synnerligen begärlig vara. Vi kunna 
taga några exempel. Den första upplagan av Ausius’ Den 
Andeliga Vattukällan, utkom 1641 hos Keyser i Stockholm, 
men finns numera ej kvar. Då denna upplaga emellertid 
var utsåld, lät Keysers son och efterträdare upplägga en 
ny, men samtidigt lyckades en boktryckare i Västerås, 
Boethius Hagen, att förskaffa sig privilegium på det om
tyckta arbetet, och så utkom Hagens upplaga av 1682. 
Keyser, som redan hade sin edition färdig, klagade och hade 
nog tur att också få privilegium på boken, mot det att han
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till skäligt pris inköpte Hagens restupplaga — 560 exem
plar. Därpå utkom hans upplaga av 1682, sedermera följd 
av andra (1687 — den enda, som finns i Uppsala biblio
tek — 1690 och 1698), men trots det att han ansåg detta 
privilegium så värdefullt, att han 1684 vidtog den excep
tionella åtgärden att särskilt utge det av trycket, kunde 
han dock icke avskräcka konkurrerande boktryckare, ty Den 
Andeliga Vattukällan omtrycktes dock i landsorten, åt
minstone i Göteborg.

Ett annat arbete var ännu mera begärligt, nämligen En 
Christens gyllede Clenodium eller Siäleskatt. Av några i 
riksarkivet bevarade handlingar framgår, att denna bok haft 
en för 1600-talets bokförhållanden fullkomligt strykande 
avgång. Då tydligen massor av upplagor spårlöst gått för
lorade, kan jag ej uppge, var boken först utkommit: möj
ligen är dock ett i Skara befintligt Stockholmstryck av 1676 
äldst. Den äldsta upplaga, jag sett, är tryckt i Göteborg 
1680; enligt P. Wieselgren finns ett annat Göteborgstryck 
av 1683, och från samma stad finnas slutligen upplagor av 
1687 och 1690. 1684 började Stockholmstryckerierna att 
kasta sina blickar på detta arbete, och detta år utkom 
Eberts upplaga, 1685 följd av Keysers, 1696 ånyo en hos 
Ebert och före juli 1687 ytterligare två nu försvunna tryck. 
Då sökte Keyser och erhöll privilegium på Själaskatten, 
men Ebert anförde klagomål och lämnade därvid följande 
om bokens popularitet ytterst värdefulla upplysningar. 
Ehuruväl — säger han om Keyser — ”han den boken mig 
eftertryckt, haver jag ändå honom det intet missunnat, 
alldenstund både jag och han samt flera med oss därav
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sig försörja kunnat, efter en sådan avgång på samma bok 
är, att han på fyra års tid sju gånger är tryckt, som gör 
tillsammans 14,000 exemplar; och har ändå intet oinbundet 
exemplar på en tid varit till fångs, så att hos mig såväl 
som hos andra dagligt efterfrågande haver varit, så att, i 
fall om ännu så många tryckerier i Sverige vore som nu 
för tiden finnas, så hade de alla nog en tid denna bok 
allena till att trycka.”

Både Ebert och Keyser fingo då rätt att obéhindrat 
trycka Själaskatten, och förmodligen begagnade de sig i 
utsträckt skala av detta medgivande, ehuru vi från Keyser 
numera blott äga en upplaga (1691) och från Ebert tre (två 
från 1689 och en från 1690), varjämte boken utan hänsyn 
till privilegiet omtrycktes både i Göteborg och Stockholm 
(av Billingsley 1691).

Populärast av alla dessa religiösa författare har väl dock 
den bekante Joh. Arndt varit. Hans berömda ”Sanna Kris
tendom” utkom första gången på svenska, översatt av S. L. 
Mureus, 1647 — på föranstaltande av Carl Carlsson Gyl- 
lenhielm — och omtrycktes 1695. Men sedan bli uppla
gorna legio: från de båda sista århundradena har Uppsala- 
biblioteket ej mindre än 28. Hans Paradijs Lustgård, som 
först trycktes 1648, utkom redan samma år i en ny upp
laga och fick ännu under 1600-talet ytterligare sex. Denna 
popularitet har ej heller sedermera svikit, och från 1800- 
talet har Uppsalabiblioteket tolv upplagor, den sista från 
1898. Under mer än 250 år har Joh. Arndt således varit 
en av det svenska folkets älsklingsförfattare, och endast

18. — S c h ii c k, Svenska bilder. IV. 273
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Thomas a Kempis torde i popularitet kunna tävla med 
honom, ty dennes världsberömda Kristi Efterföljelse har 
säkerligen utkommit i över 50 svenska upplagor.

Vill man ha en provkarta på 1600-talets folkliga religiösa 
litteratur, skall man vända sig till Keysers privilegier av 
1685. Sedan flera arbeten, även av folkligt innehåll, upp
räknats (bl. a. Paradijs Lustgård), fortsätter privilegiebrevet: 
”Dessutom berättar han sig efterföljande traktater med egen 
bekostnad låtit verterá och uti stora manualer infört: Kors- 
scholan, Melancholies Fördrijfware, Födelses Schola, Enckiors 
och Faderlösas Tröst, Passions Compass, Christeiige För
äldrars Skyldigheet, Fromme Barns Skyldigheet, The Dödas 
grönskande Been eller Tröst af upståndelsen, Domsens Ba
sun, Ewigheetenes Betrachteise, Dageligit Samweetz Prooff, 
Andeligit Hierte-Uhr, Bättrings Roos, Andelig Wägwijsare, 
Andelig Bergman, Andeligh Harpa.” Av ungefär samma 
karaktär voro andra förlagskataloger från denna tid, 
ehuru Keyser, vad uppbyggelselitteraturen beträffar, tycks 
ha varit bäst försedd. Han kunde också vid Södersluss idka 
egen bokhandel med sina förlagsartiklar.

♦

Men denna uppbyggliga litteratur bestod även av versifie
rade skillingstryck eller ”visor”. Rättvisan kräver det er
kännandet, att det konstnärliga utförandet sällan eller aldrig 
står i nivå med den goda avsikten. De mest betydande ut- 
gåvos av Günther i Kalmar: ”Een Christeligh Wijsa och

2 74
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Dicht om Adams och Ewas syndiga affall”, ”Een skön och 
lyffligh Prophetia Sibyllæ”, ”Om the Siu soffuare, Ganska 
nyttigh at läsa. Nu nyligen aff en godh Wan på Tryck vth- 
gångit. Thessa siw unga Män soffuo i tryhundrade siwtyio 
och tw Ähr”, ”Een skön och lustig Wijsa om Propheten 
Jona och the Niniwiter”, ”Then Sköne Josephi Historia” 
m. fl. Den första av dessa är dock icke utan en viss littera
turhistorisk märkvärdighet, enär den med en viss rätt kan 
räknas till den grupp av medeltidsdramer, som kallas 
”moraliteter”. Sedan författaren i inledningen påpekat följ
derna av Adams och Evas fall, fortsätter han med att be
rätta, att ”fyra jungfrwr skön” trädde fram för Guds tron, 
nämligen Rättfärdigheten, Sanningen, Barmhärtigheten och 
Fridsamheten, och mellan dessa utspinner det sig nu ett sam
tal om den fallna mänskligheten, — således, som man ser, 
åtminstone till ansatsen ett litet drama.

I allmänhet äro författarna till dessa religiösa diktverk 
okända, och de få, som namnge sig, höra ingalunda till 
de bättre. Så t. ex. ha vi ”Ett Andeligt Siö-Kort och Segla- 
tions Konst, Vthi een Nyåhrs Wijsa, Författat av Michaele 
Renner SS. Theol. Stud.” Dikten börjar:

”Gör thig reda Siäl och Sinne, 
stäm tin Munne-Harpa til, 

Ställ tin Tungo Psaltar pinne, 
Lyft upp händers stråkan still” 

etc.

Som man märker hörde lättheten att rimma just icke till 
studeranden Renners naturgåvor, och samma oförmåga visa 
de flesta av hans medbröder bland den tidens folkförfattare.
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På gränsen till de rent religiösa småskrifterna stå de mo
raliserande, och dessa äro, som man kan förstå, också sär
deles talrika. I allmänhet torde de vara fullt onjutbara även 
för vår tids folkliga publik, men stundom påträffar man 
även här dikter och uppsatser, som beröra mera praktiska 
frågor och därför än i dag ha ett visst historiskt intresse. 
Några beröra en mänsklig svaghet, till vilken vår tids män
niskor äro lika mycket eller kanske mera förfallna än 1600- 
talets, nämligen tobaksrökning, eller, som man då sade 
”tobaksdrickning”. Enligt Swederus, som i en liten förträff
lig avhandling skildrat tobakens historia i vårt land, var 
detta njutningsmedel i bruk redan på 1620-talet, och enligt 
professor Franck kunde man ”nu för tiden (1633) knappt 
finna någon enda person, som ej är ganska förfaren i denna 
rökningskonst”. Franck tillmätte ännu tobaken en kraftig 
medicinsk verkan, den hjälpte för hosta, podager o. s. v.; 
tobaksextrakt försatt med socker gav en god sångröst, och 
särskilt var rökning hälsosam för fiskare och sjömän. Han 
medger dock, att ett omåttligt rökande icke var lämpligt.

På ungefär samma ståndpunkt ställer sig en annan läkare, 
Anders Sparman, i sitt 1642 utgivna arbete Sundhetzens 
Speghel. Även han anser rökning nyttig för folk, som vistas 
i fuktig luft, i synnerhet när de röka ”med mått och på 
en nykter maga”.

En båtzman, som alltijh i fuchtig lufft most wara, 
Ther aff fast större lust och nytta mon förfara. 
Hans näsa skorsten är, han pijpan haar för köök, 
Ett bladh thet är hans steek, och dricken damb och röök, 
Hwar medh han hungren sin och törsten mon försachta.
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Men andra funnos dock, som hyste en mera modern upp
fattning av tobakens medicinska verkningar, och ett uttryck 
för denna uppfattning ha vi i en liten folkskrift: ”Twå 
Nya, Lustige och Kortwillige Wijsor, Then förra om To- 
baketz Miszbruuk, på huru många sätt thet skeer, och hwil- 
ket slaget som är wederstyggeligast, och för Tijden mäst 
öfligit... Tryckt i Thetta Åhr.”

Författaren, mera måttlighetsvän än poet, riktar först sitt 
angrepp mot ”Snufftobak”, vars estetiska verkningar han 
skildrar i följande stämningsrika strof:

När Näsan så blifwer fullproppat, 
Som hon wore med Korffskin stoppat. 
Intet kan han flåsa och blåsa

För Snuff i Näsan sijn, 
Som är förgylt och fijn, 
Snufwar som ett Swijn, 
Som fastnat är i Grind.

Aff Näsan han tå tager och drager 
En Dynge-Klimp, som intet är fager.

Även ”tuggning” ogillas skarpt, och rörande denna punkt 
har författaren på ett lyckligt sätt sammanfattat sina åsikter 
i det kraftfulla versparet:

The, som pläga Tobaket tugga, 
See wärre uth i Mund än en Sugga.

Ej heller rökningen skonas. Författaren påpekar de stora 
utgifterna för denna ”fule Dranck”, som gör både rökaren 
och huset, där han röker, osnygga, och han nämner, att 
även kvinnfolken
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Rökia rätt och snällt 
Som en Knecht i fält.

Den nyss relaterade åsikten om tobakens nytta höll väl 
fortfarande i sig, och som bekant drev regeringen också 
ivrigt på den inhemska tobaksplanteringen. Men den okände 
folkförfattarens åsikter skulle dock så småningom tränga 
igenom, och från 1741 ha vi för första gången en förord
ning, som ur moralisk synpunkt fördömer tobaksrökningen. 
En och annan tobakshatare i våra dagar torde kanske ännu 
med nöje läsa, vad konung ”Friedrich” härom har att säga:

”Såsom et skadeligit missbruk med Tobaks Rökande förnimmes hos 
Ungt Folk öfwerhanden taga, och nödigt wara wil sådant at avböja 
och för framtiden förekomma, emedan förfarenheten wisar, thet icke 
allenast swåre olyckor och eldskador sig ofta tildragit genom Tobaks- 
eldens wårdslösa handterande, utan ock at ungdomen af förwett och 
oförstånd medels Tobaks Rökande förskämt helsan och förtärt mera 
än the warit i stånd at förtiena til föda, underhåld och nödigt behof, 
hwilket the wid mognare ålder med skada måste ångra; Altså hafwe 
Wi... för godt funnit härmed at förordna, thet all Ungdom i gemen, 
af hwad Stånd then wara må, innan han kommit til laga ålder och 
fylt Tjugu Et Är, skal wara förbudit at röka Tobak, wid Två Daler 
Silfwermynts Plikt för hwarje gång then thermed beträdes, angifwarens 
ensak; orkar han ej Boten, sittie tå Twenne Söndagar i Stocken.’“

Tyvärr förstör konungen något den vackra moraliska ef
fekten av sitt plakat, därigenom att han från förbudet all
deles undantager ”them, som stå i Wår och Cronans Krigs- 
tienst och äro wärkeligen antingen Dragoner, Ryttare, Sol
dater eller Båtsmän, med hwilka thet är en helt annan 
beskaffenhet”.

I de gamla folkskrifterna behandlas superiet vida mindre 
än man kunnat vänta, och ehuru dryckenskapen då troligen
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grasserade långt värre än i våra dagar, hade man tydligen 
ej fått ögonen öppna för det moraliskt fördömliga i denna 
last. Undantag finnas dock.

Den äldsta hithörande skriften är som man vet författad 
av vår förste protestantiske ärkebiskop Laurentius Petri och 
utkom 1557; ”författad” är dock icke det riktiga ordet, ty 
Laurentius Petris skrift är endast en bearbetning av Matthäus 
Friedrichs 1555 utgivna ”Sauffteufel”. I motsats mot vår 
tids absolutister definierar ärkebiskopen ännu dryckenskap 
såsom ”det (såsom allom nog är kunnigt), när en mer 
dricker än nödtorften kräver”, liksom det kallas frosseri, 
”när en mer äter än behov göres”. Denna dryckenskap är 
av flera skäl fördömlig, för det första därför att Gud för
bjudit den, för det andra därför att Gud hotar drinkare 
med både timliga och eviga plågor, för det tredje och fjärde 
därför att vi när som helst kunna dö och den yttersta 
domen kan komma, för det femte därför att en människa 
därigenom tappar vett och skäl, så att hon blir såsom ”ett 
oförnuftigt fä”, för det sjätte därför att dryckenskapen 
ger orsak till mångahanda synd och för det sjunde därför, 
att det är ”ett skadeligt ting”. Det är egentligen de två 
sista punkterna, som vidare utvecklas.

Man hör ock ofta — säger den fromme ärkebiskopen — 
”huruledes dessa sväljebukar och ölsvin förakteliga tala och 
bespotta predikan och Guds helga ord, ty om någon råkade 
få till ords och säga till någon av dem: Käre broder, låt 
icke så, ty man haver hört predikan, att det är en stor 
synd; strax upplåter han sin smädliga mun, rasar däremot 
och säger: Vad haver jag att beställa med predikan? Vad
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passar jag för prästen? Han må ropa i kyrkan, vad han 
vill; jag gör likväl här, vad jag vill... Sammalunda för
aktas ock då fader och moder, husbonde och matmoder, 
förman och fogde”.

”En drinkare haver sällan nattaro. Han ligger och glöxer, 
raklar, kastar sig och är illa till pass; kommer han sig ock 
till sömns, så haver han stygga drömmar, och är ändå icke 
stor rolighet med. Om morgonen då han skall stå upp (om 
han eljes orkar upp), så finner han sig vara alldeles oskick
lig; ont haver han i huvudet, därtill är då hans lekamen så 
ömmer och lamer, som vore han allt sönderslagen; han 
haver ock till ingenting lust, varken till arbete, äta eller 
dricka, utan sitter och hänger huvudet.” Ärkebiskopen fort
sätter därefter med att uppräkna alla de mångfaldiga sjuk
domar, som följa av dryckenskapen.

Efter denna del av arbetet vidtar ett mera kulturhisto
riskt parti. Laurentius Petri upptar här till besvarande 
”några insagor, som drinkare pläga förebära”, och vi få 
därigenom åhöra en nykterhetsdiskussion från 1500-talet. En 
”insaga” berör den fråga, som än i dag är brännande. Om 
man, säger drinkaren, icke får bruka den av Gud skapade 
rusdrycken, vartill är den då skapad? Men härpå svarar 
ärkebiskopen: ”Ho säger det, att man den icke må bruka? 
Det är missbruket, icke bruket, som är förbjudet.” Vill du 
då, invänder drinkaren, göra munkar av oss, eftersom vi 
icke få äta och dricka? Nej, svarar Laurentius Petri, det är 
just munkarna, som orätt fattat Guds ord och mena, att 
man intet vin eller öl må dricka. Men lika orätt hava de, 
som sig med vin och öl överfylla, därför att David säger,
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att vinet är skapat av Gud att fröjda människans hjärta. 
Trogna predikanter göra ej så, ty de varken ogilla vins, öls 
eller något Guds kreaturs skäliga bruk, eller gilla missbru
ket, utan de lära oss vandra medelvägen. ”Det kan dock 
icke — fortsätter drinkaren — vara synd, att man dricker 
ett rus?” Jo, ty är man icke nykter, kan man icke bedja. 
”Mig tyckes dock, att jag aldrig gudeligare kan bedja än då, 
när jag haver ett rus.” Sedan denna något egendomliga tes 
blivit vederlagd, fortsätter drinkaren: ”Du kan icke för
taga mig att dricka en ’slåpendrunck’, ty var jag honom 
icke haver, kan jag icke sova?” Kan väl vara, att så tyckes 
dig, men det är en djävulens frestelse. ”S. Paulus säger väl: 
Dricker Eder icke druckna av vin, men han rörer där intet 
om öl.” Det medger jag, men det är likväl ock nog kunnigt 
av den heliga skrift, att med vin ofta förstås allehanda 
starka drycker såsom med bröd allehanda mat. ”Likväl var 
bröllopsfolket drucket i Cana i Galileen, och var där Kristus 
själv personligen tillstädes?” Det kan väl så vara; men därav 
följer icke, att du ock må dricka dig drucken, ty med exem
pel kan man ingen sak bevisa. Därtill följer icke heller det, 
att vad som helst uti detta bröllopet i Cana skedde, måste 
alltsammans vara rätt. ”Vi skaffade Kristus dem då än 
mera vin?” Det gjorde han ingalunda för de drinkares skull, 
utan han gjorde det äktenskapet till ära och brud och brud
gum och alla äkta folk till tröst. ”Det kan ju aldrig så 
strängt vara, att man ju en gång i veckan, skulle det än 
ske om söndagen, må dricka sig drucken?” Jo, så strängt 
är det allt! ”Dricka dock så väl prästerna sig druckna som 
andra?” Du skall icke rätta dig efter allt det prästen gör,
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utan efter det som Guds ord lär. ”Läser man dock, att Noak 
och Lot hava druckit sig druckna?” Det är sant, men se 
ock du till, vad där efter följde!

Så — med dessa argument — diskuterade man nykterhets- 
frågan på 1500-talet.

*

Från 1600-talet äro dylika skrifter jämförelsevis sällsynta. 
En för tidsförhållandena upplysande skrift är dock en ny 
översättning av Matthäus Friedrichs Sauffteufel: ”Swalg- 
och Dryckenskaps-Diefwul Eller En Christeligh och ganska 
nyttigh Tractat Emoot Dryckenskap, medh widhängd 
Historisk sanfärdig berättelse, om ett förskräckeligit Sände- 
Breff, som the Onde Andar, ifrån Helwetit skickat hafwa, 
och hwad mehra ther til lyder, på Tydsko författat aff 
Mattheo Friderico, fordom Kyrkioheerde i Schönberg i 
Tydskland, men nu på wårt Swenske Tungomål affsatt, 
Summowijs sammandragen, och uthgången, aff P. S. L. 
(= P. S. Löfgren), Linköping. Tryckt hoos Daniel Kämpe, 
Ähr 1658.” Utom vad som redan finns hos Laurentius 
Petri, har man här ett längre företal av utgivaren, som stäl
ler sig på en, åtminstone till uttrycken, något mera rigoris- 
tisk ståndpunkt än Laurentius Petri i sin bearbetning. De, 
som vilja vara subtiliga — säger han — pläga göra en dis
tinction på Poculum Ebrietatis och Poculnm Hilaritatis; 
”det förra kalla de en sådan dryck, varmed en fördricker 
förstånd, dygd, sedlighet och är i tal och åthävor stygg och 
oskickelig. Men det andra kalla de en måttelig dryck, som 
man till ära och heder, jämväl till att göra sig glad med
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kärkomna och vänner tilltager. Kunde nu detta Poculum 
Hilaritatis så iakttagas, hade man intet däremot att säga. 
Men mestadels begynna collationerna i Gudi och sluta i 
Satan, och Poculum Hilaritatis ändar gemenligen med Pó
culo Ebrietatis.”

Såsom tillägg till boken följer en onekligen märklig 
historia. På riksdagen i Köln 1512 hade kejsar Maximilian 
utfärdat ett plakat mot dryckenskapen, men ”vid ändan på 
samma riksdag i Köln är en djävulsk post, vilkens byxor 
voro häftade vid rocken — och förde en vinflaska, men 
kläderna och hästen voro all svarta — sent om aftonen 
kommen dit ridandes och hade en stor myckenhet av brev 
ifrån de Helvetes ständer till alla drinkare skrivna. Samma 
brev levrerade han uti åtskillige samkväm till så höga som 
nedriga, andlige som världslige personer. Och haver sedan 
vidare avrest.” Därefter följer brevet, som är av Satan 
”datum i vårt församlade råd under vårt stora flaskesigill 
på första dagen i vinmånaden efter vårt regementes begyn
nelse 5472”. Brevet innehåller en hälsning till ”var och en 
vårt rikes älskelige trogna” samt en uppmaning till dem att, 
utan hänsyn till vad präster ”skria och fäkta”, följa en 
bifogad ”instruction, innehållandes vad drinkare av Hel
vetes ständer, angående flitig övning uti tilldrickande, i be
ställning hava”, d. v. s. en anvisning, hur de skulle kunna 
locka motsträviga till dryckenskap och vederlägga alla skäl 
mot superiet.

”Men om morgonen därefter ganska bittida är ett annat 
snällt engelskt budskap, helt vitt klädd, uti alla kyrkor i 
Köln sedd, och haver en stor hop brev med figurer, rim
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och språk hos sig haft, vilka han varjom och enom haver 
i händer givit och sedan avrest.” Och i ängelns brev veder
lädes, såsom det vidare utföres, budskapet från avgrunden.

Men om 1600-talets nykterhetslitteratur icke är vidare 
stor, så börja däremot skrifter i motsatt riktning att bli 
desto talrikare. På 1500-talet drack man, utan att dra in 
litteraturen med i spelet; med 1600-talet kommer däremot 
den rika diktningen till vinets och rusets pris, och denna 
litteratur vinner som bekant i omfång och styrka under det 
nästa århundradet och fortsätter, ända tills dess att med 
Wieselgren den stora reaktionen inträder med sin alltjämt 
växande störtflod av nykterhetsskrifter.

*

Ett i äldre tider vida mera omtyckt ämne var de nya 
moderna, som lika ogillades både av präster och av bönder. 
Någon gång kunde förbittringen gå så långt, att man sökte 
att med lagliga medel ingripa, såsom då dalkarlarna 1527 
vände sig till Gustav Vasa och klagade över, att ”sönder
skurna kläder äro uppkomne”, d. v. s. just dessa granna, 
brokiga kläder, som allmogen själv sedan lade sig till med. 
Ett mod, som i slutet av 1600-talet väckte mycken anstöt 
hos de fromma, var bruket av den s. k. fontangen, en hög 
huvudprydnad av spetsar, uppkallade efter en av Ludvig 
XIV:s älskarinnor, hertiginnan av Fontanges. Såsom bevis 
på försynens vrede mot detta nya påhitt anfördes då, att 
en ko på Gotland framfött en kalv med denna fördömliga 
huvudbonad, och för att motverka fontangen samt bruket
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av urringade klänningar utgav prästen N. Bergius en över
sättning av ett tyskt arbete av Michael Freude. Titeln på 
den svenska skriften är onekligen talande och redogör gan
ska fullständigt för innehållet: ”Wällustens Twenne Blås- 
Bälgor, neml. Den Höga Fontangen Okk de Blåtta Brösten, 
Genom hvilka de alamodiska Kiätt- ok Flättia älskande 
Qwinnor, uti sina egna okk månge dåraktige Manspersoners 
Hierta, först uptända en oloflig Kiärleks okk Elskogs 
Gnista, Åkk sedermera den så upblåsa, att hon uti en out- 
säjelig Ängslans Låga utbrister okk stadnar. Allom synner
lig det med Dygd okk Ähra bekrönte Qwinnokiönet, till en 
wällment Effterrättelse och Warning Beskrefne okk till 
Trycket befordrade af Ernesto Gottlieb ... 1690.”

Såsom motskrift utkom året därpå den nu ytterst säll
synta lilla boken: ”Kort och enfaldigt Geenswar Emoot den 
Nya Fontange För Fölliarens... Pasquill och Smädeskrift.” 
Den uppges vara översatt från grekiskan, men är ett 
svenskt original, och under översättarpseudonymen Theo
philus Missycophantes dolde sig (enligt Apelblad) hovrådet 
Johan Gripenhielm, sedermera lagman i Västmanland. Gri- 
penhielm är onekligen sin tyske motpart överlägsen, och det 
är ofta verklig kraft i hans utfall mot tidens fromleri. ”Jag 
tror” — säger han — ”ingen ort uti världen finnas, där 
utav somliga predikstolar så många förbannelser utropas 
över klädedräkter som här hos oss. Ja, man måste under
stundom icke utan största förargelse höra utav sådana heliga 
rum föga andra och mildare ord i det fallet än man på 
gatorna utav månglerskor och ringa slödder, mera av avund, 
arghet och vanart än av leda till synden ropas hörer, medan
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de allra grövsta synder ofta med stort tålamod bland slikt 
gement folk övas och lidne bliva.” Och därefter gendriver 
han punkt för punkt fontangeförföljarnas mest från Bibeln 
hämtade skäl.

Det egentliga folket tycks dock icke ha känt sig över
tygat av Gripenhielms argument, och ett uttryck för dess 
uppfattningssätt ha vi troligen i en liten av pastor Mar. 
Seth 1716 författad folkskrift. Den långa, men upplysande 
titeln lyder: ”Fontange Predikan, lemnad utu öpnad graf 
på Habo Kyrkiogård, Af ett Dödfödt Barn, hwilket af så
dan skapnad som nästföljande sijdas Figur uthwijsar, i werl- 
den kom then 13 Augusti 1715, i hemmanet Giöla, i Habo 
Församling, hafwande en fontange på hofwudet högre en 
sielfwa ansichtet, en snipp i pannan med smått krusat hår 
Ther under, samt wid tinningarna, en hengiande sante wid 
wenstra kinbenet. Ingen näsa, men små näseboror. Ingen 
öfwerlep. Then högra handen rödh, then wenstra huit.” Pre- 
dikningen har formen av en visa, som sjunges av det död
födda barnet, vars ganska anskrämliga porträtt ett bifo
gat träsnitt utvisar.

Visor om och beskrivningar på missfoster och underliga 
djur ha alltid utgjort en synnerligen omtyckt bransch av 
folklitteraturen, och avisor om dylika märkliga fynd kunna 
betraktas såsom ett slags förberedelser för den senare tidens 
tidningar. Den mängd av upplagor, i vilka dessa tryck ut- 
gingo, utgör ett gott bevis för deras popularitet. Några dy
lika kuriositeter kunna här anföras.

Så var det onekligen en högst ”sällsynt fisk”, som med 
stor möda fångades i närheten av staden Genf, troligen nå-
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gon gång på 1600-talet — så vida den någonsin fångades 
alls, vilket tvivlaren ju kan sätta i fråga. Den hade nämligen 
ett människöhuvud med krona och tre dubbla kors, ”vid 
sidan ett barhuggande svärd och tvenne krigsfanor”, och 
dess utstyrsel fulländades därmed, att den på ryggen hade 
”en styckevagn med en kanon”. Over denna onekligen högst 
märkliga företeelse blev nu en visa diktad, ”den säkra och 
gudlösa världen till varnagel och minningsmärke”. I denna 
form blev visan dock ej vidare populär; jag har av den 
endast sett två upplagor, den ena tryckt 1726. Men när 
samma fisk sedan ånyo uppträder, då såsom fångad i Mar
seille, gör den stor effekt — kanske tack vare det nya 
träsnittet och den nya visan; i K. biblioteket finnas ej mindre 
än 22 upplagor. Den gamla fisken från Genf räddade sig 
emellertid genom att ingå kompaniskap med ”en förskräcke- 
lig stor fogel, som sig den 13 junii i thetta Åhr 1673 hafwer 
låtit se i Österrike uti en mörk Sky------- hwilken månde
ryta som ett Leijon, och som han af Skyttar blev ned- 
skuten, hafwer han fallit ned med stort wrålande i ett 
Moras”. Visan om denna fågel trycktes nämligen tillsam
mans med visan om fisken från Genf och upplevde i den 
gestalten flera upplagor.

Skrifter, som sysselsatte sig med förvandlingar, kunde 
också påräkna en tacksam publik, och med rimligheten tog 
man det just ej så noga. Det så vitt jag vet äldsta särtryck 
av denna art härrör från 1632, och på vanligt sätt rela
teras hela händelsen i den omständliga titeln: ”Een Skrif- 
fuelse ifrån Alten Stettin then i September Hwaruthinnan 
förmält warder ett förskräckelighit underteckn, som sigh
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på then Masuriske Grentzen uthi en Byy, Beinen benemd, 
medh en Adelsman, widh Namph Albrecht Pereckonskij, 
tildragit haffuer, nemlighen huruledes han vthi halff fempte 
tima är fast ynkeligen förwandlat, och endtligen til en 
Hundh worden, såsom then günstige läsaren aff sielffue 
skriffuelsen wijdare hörandes warder. Tryckt åhr 1632.”

En på 1700-talet ganska populär visa handlade om en 
krukomakare i Schweiz, som för sin elakhet mot sina styv
barn fick det straffet, ”att hans huvud blev förvänt till ett 
hundahuvud och blev rasande samt skällde som en hund, 
item mördade två barn, när modern var gången efter präs
ten”. Visan är diktad ”alla ogudaktige Styvfäder och Styv
mödrar till skräck och varnagel”, och den hemska effekten 
förhöjes genom den förvandlade krukomakarens porträtt.

*

Ett kraftigt memento till bot och bättring hade man na
turligtvis i eldsvådor, skeppsbrott, mord och olyckor av alla 
slag. Visor härom förekomma naturligen redan på 1600- 
talet, t. ex. ”Twänne Sorgelige Klago-Wijsor, stält aff en 
ung Person, som uthi sin blomstrande ungdom och flore
rande studier bortmiste sin Syyn” (1688) och ”Twå Sorge
lige Klage-wijsor öfwer Twenne unga Scholæ Personers 
Dödh som i Linkiöpingz Ström olyckeligen uthi watnet om- 
kommo och borto blefwo den 10 junij Anno 1686.” Dock 
spårar man det religiöst-moraliska syftet egentligen blott i 
de äldre visorna, då de yngre däremot mera romantiskt fästa 
sig vid och utmåla de hemska detaljerna. Taga vi bunten
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”Olyckor, Eld” i vår hand, möta vi såsom det äldsta 
trycket en ”Wisa öfwer the stora Eldswådor, Som Gud then 
Allrahögstes wrede uti Maji-Månad i thetta åhr 1723 låtit 
Stockholm känna see och spörja”. Den lilla dikten andas 
verklig fromhet, och man märker, att författaren är över
väldigad av den olycka, som drabbat hans stad.

Gå vi däremot till våra dagar, ha vi ett rent klassiskt 
exempel i visan om ”Den hemska och uppskakande ex
plosionen i Vaxholms fästning den 11 Augusti år 1887”. 
Ehuru författaren försett sitt opus med tillkännagivandet, 
att ”eftertryck är belagt med ansvar enligt lag”, vågar jag 
dock göra några citat för att visa den stil, som åtskilliga 
s. k. folkförfattare i våra dagar finna lämpligt att använda:

De splittrades i stycken, som spriddes hastigt kring,
Ja, en del blevo slitna, så kvar fanns ingenting,

Bland spillror och ruiner.
På Rindösundets vatten, där flöt så mången bit,
Att samla dem tillhopa man gjorde all sin flit,

Det var ett gruvligt göra.

Till Rudolf Wall man ringde just med telefon,
Så hemskt uti hans öron då ljöd dess dystra ton, 

Han ville knappast' tro det.

Dock Vaxholms stolta murar stå kvar uppå sitt skär, 
Ät ryssen sturskt de säga: kom inte oss för när, 

Ty då det smäller värre.

Hur olika är icke tonarten, om vi gå ett hundra år till
baka i tiden och läsa t. ex. ”Christeliga Tankar i anledning
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af en olycklig händelse, som på Nya Kongsholms-Bron i 
Stockholm sig tildrog en morgonstund, Sommartiden år 
1774, med en arbetskarl, hvilken, då han skulle gå til sit 
arbete, blef i sin enfaldighet liksom upslukad uti en af de 
under Bron varande Stenkistor, hvars fyllning gaf sig undan 
i samma ögonblick den gråhåriga mannen satt sin fot på 
stället, så att han störtade djupt neder och öfwerhölgdes af 
gruset.” Dikten börjar:

O, kristenhet, märk 
Guds dråpliga verk, 
Hans domar och lag, 
Hans allvisa styrsel och helga behag. 
Giv nogaste akt
På skaparens oövervinnliga makt.

Dylika kristliga betraktelser anställdes naturligtvis varje 
gång någon till döden dömd förbrytare fördes ut till avrätt
ningsplatsen. Stundom behandlas en celeber utländsk för
brytare, men i regeln äro hjältarna svenska. Så vitt jag kan 
erinra mig är denna litteratur dock icke äldre än 1700-talet, 
men då blir den hastigt ytterligt populär, och några av de 
då förevigade brottslingarnas namn torde än i dag ej vara 
alldeles bortglömda, såsom den beryktade Jacob Guntlacks. 
En skald, som valt den mindre välklingande pseudonymen 
Gatustrykande Utmånglare, yttrar i ”Cypresser strödde om
kring Jacob Guntlack” angående den självbiografi, som stor
tjuven utgivit:

Så skall ditt liv i dag i luften ändas!
Ditt öde kan ej genom rymning vändas! 
Wår Guntlack går ur tiden från oss bort!
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Vad sorg för oss, som utav hans bedrifter 
En inkomst haft! Om slika vackra skrifter 
Lär nu bli svårt.

Din styrka till att skriva vi erfarit.
Knappt något verk har så begärligt varit, 
Sen Tryckfrihet man uti riket vant: 
En Böndagstext, en Almanach och visa, 
Kan säljas; men vi Guntlacks levnad prisa 
Som mer kurant.

Denna så populära självbiografi är dock ett ganska digert 
arbete på 132 sidor och prytt med ett kopparstick, fram
ställande Guntlack i fängelse. I verkligheten lär dock figu
ren bakom gallerna — egendomligt nog — vara ett porträtt 
av en rådman i Stockholm, Printzell, stamfader för ätten 
Printzsköld. Själva boken är ganska roande och upplysande 
för den Bellmanska tidens kulturhistoria.

De visor, som författats vid avrättningarna, äro legio, 
och icke sällan upplevde dylika alster flera upplagor; så 
t. ex föreligger en skildring av ett 1882 i Södertälje begånget 
mord i åtminstone sex upplagor. Den 1843 avrättade mör
daren Breitfeldts olycksöde framkallade utom en självbio
grafi ej mindre än fem olika visor, av vilka två upplevde 
dubbla upplagor. Ett annat 1867 i Stockholm begånget mord 
gav anledning till tre olika skrifter, av vilka den ena utgick 
i fjorton upplagor och trycktes — säkerligen utan tillstånd 
— hos boktryckare i Varberg, Uddevalla, Stockholm, Lin
köping, Köping, Eskilstuna, Karlskrona och Söderköping — 
som man ser en begärlig artikel.
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Ämnen av allmänt moraliskt innehåll — utan någon di
rekt religiös tendens — förekomma naturligen ofta inom 
folklitteraturen, och med särskild förkärlek behandlas tjän
stehjons- och äktenskapsfrågorna. Båda dessa grupper ha 
onekligen ett ganska stort kulturhistoriskt intresse, då de 
på ett mycket åskådligt sätt skildra det allmänna föreställ
ningssättet hos ”folket”. Såsom ett exempel på 1600-talets 
äktenskapslitteratur kunna vi välja: ”Ett lustigt Samtaal 
Emellan Twenne unga Hustrur, Hwaruthinnan den ena sigh 
beswärar öfwer sin Mans sälsamma Lefwerne, At hon der- 
före intet kan komma öfwerens och förlijkas med honom. 
Och den Andras Swar och Lärdom. Huru hon skal sig för
hålla och bära sig åth på det hon må få honom god och 
from moot sig igen. Nyttigt at Läsa och weta för unga 
Hustrur och andra, som sådant kunna behöfwa, när dhe 
tyckia sigh at ha otämma Män. Tryckt Åhr 1690.”

Den goda hustrun heter Eulalia och den dåliga bär det 
gamla släktnamnet Xantippe. Efter en kort inledande kon
versation får Eulalia reda på, att det kommit ”fnas i mjöl
ken” mellan Xantippe och hennes Nils. Xantippe erkänner 
också, att det är på tok:

”Ja, aldrig kan jag förlikas eller komma överens med ho
nom! Ser du, huru jag ser ut, så slarvig, att den ena trasan 
slår den andra, att jag nu snart intet kan gå bland folk. 
Och så kan han låta hustru sin gå! Är det ärligt? Jag måtte 
rätt stundom försmäkta och förtvivla i harm, helst när jag 
ser andra hustrur, som gå så granna och äro så väl klädda, 
som äro av ringare stånd och ha fått mycket fattigare män.
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Eulalia: Ärliga hustrurs prydnad står inte uti några klä
der eller kroppens utstoffering, som den helige aposteln 
Petrus säger.

Xantippe: Ja, men den goda karlen, som är så njugg 
och sparsam mot sin hustru, han är likväl icke så sparsam 
emot sig, utan pancketterar och förslösar både min hem
gift och allt mitt arv.”

Och så lämnar hon — med en drastisk kraft, som icke 
ger något övrigt att önska — en beskrivning på, hur hen
nes berusade äkta man kommer hem, och skildringen moti
verar fullkomligt den sats, med vilken hon slutar, att hon 
”häldre ville ligga och sova ihop med en sugga än med en 
sådan man”. Men så frågar Eulalia: ”Plägar du då träta 
på honom och undfå honom med bannor, när han så bär 
sig åt?” Jo då, nog fick han höra, att hans hustru hade 
munnen i behåll, och några gånger hade han också fått er
fara, att ej heller händerna varit bundna på henne. ”Nå”, 
frågar Eulalia, ”vad gör då han, när du så håller på att 
bannas?”

”Vad han gör? Stundom lägger han sig till att sova, den 
sömnsuggan, stundom gör han intet annat än går och visslar 
på golvet, och stundom naffar han till harpan, på vilken 
han knappt har tre strängar. Den går han och klirkar på 
det mesta han kan att därmed förtaga ljudet för mig, när 
bäst jag håller på att munbrukas.

Eulalia: Då lärer han visst göra dig harm och förtret 
därmed?

Xantippe: Ja, så att jag stundom knappt kan hålla mig, 
med mindre jag icke strax vill flyga honom i luggen.”
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Sedan situationen således är fullt tydliggjord, börjar Eula
lia sitt omvändelsevärv. Hon påpekar först, att ett sådant 
liv för all framtid just ej kunde vara någon behaglig utsikt, 
och frågar, om det då ej vore bättre, att den ene skickade 
och lämpade sig efter den andres sinne. På Xantippes in
vändning, att hon icke kunde göra en annan människa av 
sin man, kommer Eulalia in på sitt eget äktenskap. I detta 
hade det icke varit någon ”bullersam orolighet” utan på sin 
höjd då och då ett litet ”vännegnabb”, men även det, som 
ju dock kunde bli farligt, hade nu upphört. Eulalia hade i 
allt sökt, hur hon kunde vara sin man ”ljuvlig och lustig”, 
givandes noga akt på hans miner och affekter, ”lika som 
de pläga göra, som tämja elefanter och lejon eller andra 
slika djur, som med våld och makt intet kunna tvingas och 
styras”. Först och främst sökte hon att sköta huset till hans 
fullkomliga belåtenhet, gav akt på, om han ville ha den 
rätten så eller så kokad eller om sängen vore på det eller 
det sättet honom bäddad till nöjes. När mannen var bedrö- 
vad, tog också hon en bedrövad min på sig, log icke och 
hade heller icke ”något fåfängt skvaller med honom, som 
somliga kvinnfolk eljes pläga göra”, ty — som hon strax 
därefter erkänner — det är det felet ”hos kvinnfolk, att 
när vi en gång ha begynt på något tal, så veta vi nästan 
intet därmed att vända igen, utan slamra immerfort och 
mest detsamma och samma”.

Var han ond eller bedrövad, sökte hon att med stilla
tigande eller ljuvligt tal stilla hans vrede, till dess ondskan 
var övergången, och då tog hon tiden i akt och kunde ”höv
ligen” förmana honom. ”Således — fortsätter hon — gjorde
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jag ock, när han någon gång kom hem väl beskänkt och 
drucken. Jag ställde mig emot honom helt vänlig och from, 
och med lockande och ljuvliga ord fick jag honom så vackert 
i säng.”

Men Xantippes man tycks också ha haft andra olater 
för sig, och även på den frågan ger sig Eulalia in, dock 
icke med några exempel från sitt eget äktenskap, utan med 
ett par sedolärande berättelser, som äro ganska betecknande 
för den tidens uppfattning av äktenskapsfrågan. En förnäm 
man — berättar Eulalia — hade ledsnat på sin hustru och 
tagit en fattig torpardotter till älskarinna, och till hennes 
hus smög han sig ofta. Hustrun fick reda på detta och begav 
sig till torparkojan, som hon fann vara mycket torftig och 
eländig. Hon vände då strax åter, ”förandes med sig både 
mat, dricka, sängkläder och några silverkärl, lägger ock 
fram penningar och förmanar dem, att, när han komme 
dit, de då skulle laga väl om honom, att han icke fore så 
illa, som han härtills har kunnat göra, förtigande hon där
hos, att hon var hans hustru, utan låddes som vore hon 
hans syster”. När mannen, som efter några dagar åter smög 
sig till sin älskarinna, fått se sakerna och höra, hur de 
kommit dit, fattade han misstankar och sporde hustrun. Hon 
nekade icke, utan svarade blott, att hon tänkte det vara 
hennes skyldighet att se till, att hennes herre och man hade 
det så bra som möjligt.

Xantippe: Det var då en allt för god hustru! Hade jag 
varit i hennes ställe, skulle jag ha strött nässlor och tistlar 
och lagt fotanglar under honom och icke varit så flat.
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Eulalia: Men hör på utgången. När mannen såg en så
dan sin hustrus ärlighet och fromhet, vände han igen med 
sådant levleri och blev så sedan vackert hemma hos sin 
hustru.

En annan hustru begagnade samma taktik. Hennes man 
plägade mycket sällan vara hemma om måltidsstunderna, 
och hon förstod snart orsaken. Men i stället att bannas, 
”bjöd hon den unga kvinnan hem till sig till måltids, und
fick och fägnade henne mycket vänligen, varmed hon till- 
vägabragte, att mannen utan någon svårighet blev så hemma. 
Var han ock någon gång ute och höll måltid med denna 
sin mätress, då skickade hustrun till dem någon särdeles 
god rätt med bud och förmaning, att de skulle leva Ijuve- 
ligen och fromma tillhopa”.

Genom dylika uppbyggliga exempel mjuknar så små
ningom Xantippes hjärta, och till slut bestämmer också hon 
sig för att anta Eulalias uppfostringsmetod: att upphöra 
med bannor och slag, att vara glad, undfallande och vän
lig samt att i allt lyda. Det var den tidens ideal för en 
äkta maka.

*

I samma tonart går hela den folkliga äktenskapslittera- 
turen på 1600-talet och långt framåt, och det gör därför ett 
ganska egendomligt intryck, när man mitt bland dessa 
tryckalster påträffar ett litet tunt häfte, som — säkerligen 
fullt omedvetet — har en nästan brandröd, revolutionär 
karaktär och till sin tendens, om man här kan tala om 
tendens, förefaller att vara skriven av någon bland våra
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dagars sociala radikaler. Innehållet i denna 1668 tryckta 
skrift ligger i titeln: ”Een Sanfärdigh Relation om den 
Nysz upfundne öön kallader Pineser. Hwilken är nu den 
Fierde i Ordningen Söder uth, Angående hurusom ett 
Engelskt åth Ost-Indien anordnadt Skep, under Drottning 
Elisabetz Lofl. Regementz Tijdh, bleeff förmedelst storm 
förjagat, och endteligen wijd en obekant öö, ibland Klip
porna strandat och uthi Stycker sönderstött; Hwarest tå 
intet mehr än som 5 Menniskior, nembligen 4 Qwinnes och 
een Mans Persohn mycket underligen äre försatte, och 
huru som dhe i 60 åhrs Tijdh hafwa sigh til 1,789 Siälar 
förmehrat, Men nu sedermehra åhr 1667 genom ett Hol
ländsk Skep upröydhe, ther som dhe sigh tå till 10 eller 
12,000 förkoffrat, såsom wij alt wijdare uthaff dhenna Be
rättelse warde förnimmandes.”

Efter en kort skildring av själva skeppsbrottet och 
Robinsonadens första tid övergår författaren till själva folk- 
ökningsproblemet och berättar ganska detaljerat, hur hjäl
ten, Georg Pines, fungerar såsom gemål åt tre vita kvinnor 
och en mulattska. Den moraliska sidan av saken tangeras 
också: ”Vi levde — säger Pines — ”ock så med varandra, 
som det oss lovligt och efterlåtligt var, betraktandes det vi 
aldrig hem tillbaka kommandes wardo, vilket ock så gjorde 
oss mycket säkrare och dristigare.”

Men helt visst såg 1600-talet, liksom måhända ock 
skriftens författare, Cornelius van Schoetten, i denna be
rättelse blott ett kuriöst reseäventyr, icke ett av de ”sociala 
problem”, med vilka Almqvist och hans efterföljare 
laborerat.
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Tjänstehjonsfrågan diskuterades naturligtvis också ivrigt 
inom folklitteraturen, men egendomligt nog stå dessa skrif
ter, ehuruväl de väl företrädesvis köptes av pigor och 
drängar, nästan undantagslöst på husbondfolkets sida. En 
annan egendomlighet är, att denna litteratur till formen 
mycket ofta är dramatisk, så till vida att skriften i regeln 
består av ett samtal mellan två eller flera personer ur tjänste- 
klassen, vilka därunder få tillfälle att karakterisera sig själva, 
nästan alltid på ett mindre fördelaktigt sätt: såsom lata, 
skvalleraktiga, lättsinniga, tjuvaktiga, fala för grannlåt 
o. s. v. Ett bland de äldsta alstren, troligen från 1690-talet, 
är ”Ett Lustigt Samtaal Emillan Twenne Gallante Pijgor 
wijdh nampn Karin och Kirstin, Huruledes the bekänna för 
hwar andra theras heemliga fördolde Angelägenheeter. Alla 
Seenfotade Pijgor till en Spegel och undrättelse, at när the 
uthskickas må sielfmante weeta gå heem igen.”

På stilen kan följande korta utdrag tjäna till exempel. 
Sedan Karin lovat att tiga, berättar Kirstin:

”För en vecka eller två sedan kom jag i vår mormors 
(matmors?) källare, och du vet väl, att de hava allehanda 
slags öl och brännvin där till köps. Så satt där tre eller 
fyra hantverksgesäller och drucko och voro lustiga och 
glada, hade två spelmän för sig, dansade och gjorde sig 
lustiga. Däribland var en, han hette Hans, en vacker ung 
karl. Denne han tåckade sig så när intill mig och ville änt
ligen göra sig bekant med mig. Jag satt och såg på honom, 
att han var en vacker ung karl. Jag talade hövligen med 
honom, så kunde han intet annat än svara mig med goda 
ord igen.
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Karin: Ja, det förstår sig. Den, som ropar ljuvligen i en 
stor skog, får han ock ljuvligt återsvar.

Kirstin: Hör uppå, huru det vidare avlopp. Han gav åt 
spelmännen ett tolvörestycke, att de måtte giva honom ett 
vackert stycke till en fördans, bad mig ock, att jag ville 
obesvärat dansa med honom en gång, vilket jag honom på 
ärans vägnar icke kunde neka.”

Hon fortsätter därefter skildringen av deras första möte, 
som slutade därmed, att de blevo trolovade. Och nu skulle 
det bli bröllop. Karin kastar fram några varningens ord om 
karlarnas obeständighet samt frågar slutligen, hur Kirstin 
kunnat få allt, som till bröllopet ”betarfwas”. Kirstin sä
ger då, att hon tänkte borga kött och fläsk, och vad ölet 
beträffade, hade hon nu fått löfte därom av en annan 
ung karl. Av samtalets fortsättning blir det emellertid klart, 
att de medel, hon härtill använt, föga skulle ha tilltalat 
fästmannen.

Något i samma stil är den vida yngre ”Wår tids Pigors 
hemliga bedrifter. Skildring efter naturen. Stockholm 1826”, 
en samling dramatiska situationsbilder, dock mest ur demi- 
mondens liv. Mera direkt beröres själva tjänstehjonssaken i 
andra, såsom ”Twenne märkvärdiga och icke fula Flickors 
Klagan för hwarandra i trakten av sista Styfvern, en vacker 
stjernklar qwäll i början af November innevarande år, 
öfwer deras odrägliga Tjenster, som de nu, ty wärr, ej 
kunna slippa ifrån förr än den 24 April nästa år, om de 
lefwa och ha helsan. Stockholm 1826.” De samtalande äro 
Agata Sensibel och Regina Missnöjd, vilkas lättja grymt 
satiriseras liksom deras böjelse att ständigt vilja flytta:
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Regina Missnöjd: Ja, stackare vi! Halvåret är nyss på
börjat! Kanske se vi en gång de tider, då pigorna äga till- 
låtelse att flytta fyra gånger om året.

Agatha Sensibel: Lyckliga de, som uppleva så lyckliga 
tider.

Det är icke utan, att dessa ”lyckliga tider” nu kommit, 
om vilka den stackars Regina Missnöjd för hundra år se
dan drömde.

En skrift, som tydligen på sin tid väckte icke så litet upp
seende, är ”Den strålande Pig-Spegeln” (1824), vari pigorna 
få åtskilliga goda och moraliska råd. Men nu var den stun
den kommen, då den nya tidens anda gripit även tjänar- 
klassen, och författaren fick denna gång svar på tal. Så 
t. ex. fick man i Dagligt Allehanda (2 mars 1824) läsa en 
så lydande insändare:

”Vi pigor kunna intet underlåta att tacka den välvilliga 
auktorn till den välskrivna boken under rubrik: ’Den ele
ganta Pigspegeln’ för sin stora möda och besvär. Vi bry 
oss inte om att skriva någon bok över våra matmödrars och 
husbönders egenskaper, ty då sova vi hellre, men vi glädja 
oss ändå med all vår eleganthet, att dagbladen ej äro upp
fyllda med våra konkurser.”

Ett annat inlägg i striden var skriften ”Den Sönder
slagna Pig-Spegeln eller Pigornas förswar. Tillägnadt Hus
bönder och Matmödrar” (1824). Redan de första orden 
ange tonen för det hela: ”Det var en tid, då pigorna 
ansågos nästan som slavar, då varje matmor trodde sig obe
hindrat kunna anklaga eller avskeda dem vid minsta om-
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ständighet, som ej, efter det för ögonblicket varande lynnet, 
behagade dem. Denna tid är nu förbi, ty förnuftet har seg
rat över fördomarna. Upplysningen har stigit och männerna 
förstå att uppsöka skönhet och behag även hos pigorna.”

Den idylliska tid, då pigan alltid hade orätt och mat
modern rätt, är som man härav märker förbi, och ett vitt
nesbörd härom finner man i den 1832 tryckta skriften ”Den 
Dåliga Matmodern, Ett motstycke till de Dåliga Pigorna”, 
vars tendens är, att även den blivande matmodern behöver 
uppfostran till sitt kall och förstånd på detta.

Skrifter av en rent praktisk betydelse ha naturligen all
tid haft en strykande avgång. Äldst av dessa är, som man 
kan förstå, almanackan, ehuru den under den första tiden 
ej hade att glädja sig åt någon synnerligen stor popularitet, 
vilket förklaras därav, att allmogen ännu nöjde sig med 
sina runstavar samt det rörliga kalendarium, som förekom
mer i 1500-talets psalmboksupplagor.

Vår äldsta almanacka var en misslyckad spekulation. 
Från Tyskland hade Gustav Vasa inkallat boktryckaren 
Georg Richolff för att denne i Uppsala skulle trycka den 
svenska bibeln, och konungen ville då, att han även skulle 
utge en Bonde-Practica. Men härpå svarade ärkebiskop 
Laurentius Petri (1540): ”Om denne practica etc., så är ock 
ingen den sig företager henne trycka eller trycka låta, och 
väl för den skull att därmed är ingen fördel. Desslikes tyckes 
mig också, att i dessa praktiker är mera förvitiskt än nyttigt, 
men tryckaren säger, att slikt pränt löser (= lönar) sig icke, 
ty till den sista almanackan gjorde han själv förlaget, såsom 
han ock själv lät den försvenska och trycka, förrän jag
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visste något därav, dock, efter som jag menar, med Herr 
Konrads (kanslern Konrad von Pyhy’s) samtycke.”

Denna äldsta almanacka — troligen för året 1540 — är 
tyvärr förlorad, och så äro även de närmast följande, men 
att även de gingo med förlust framgår därav, att Mäster 
Jacobus Erici, som 1587 utgav en, av konungen erhöll ”50 
daler för sitt omak och bekostnad för den almanack, han 
för det året i H. K. M:ts namn utgå låtit”. Den äldsta, vi 
ha kvar, är ej äldre än 1592 och är utgiven av Laurentius 
Paulinus Gothus.

På 1600-talet ökas emellertid läsekretsen högst betydligt, 
vilket — såsom Klemming och Eneström anmärka i den 
almanacksbibliografi, de utgivit — framgår dels därav, att 
man nu börjar begära privilegium på dylika skrifter, dels 
därav att flera olika upplagor utkomma under samma år 
— i slutet av 1600-talet i medeltal sex. Majoriteten var 
dock översatt från tyskan, och detta vållade naturligen åt
skilliga förvecklingar dels med avseende på horisonten, dels 
beträffande helgdagarna — så t. ex. sattes 1681 påskdagen 
en hel vecka för tidigt — och i följd därav började rege
ringen att utöva en viss kontroll på denna viktiga och nu 
allmänt lästa bok. Resultatet blev som bekant, att veten
skapsakademien 1747 erhöll uteslutande privilegium på 
almanackans utgivande.

Redan tidigt företedde almanackan ett tämligen blandat 
innehåll, och detta speglar ganska noga tidens växlande 
skaplynne. Äldst möter man företrädesvis astrologiska fun
deringar, så t. ex. i Forsius’ almanacka för 1609, där det
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för det kommande årets olika månader ställes följande 
horoskop :

Januari: De höge akta sig för sina egna. Oenighet hos 
herrar.

Februari: Röveri.

April: Hemliga ting komma fram. Unga kvinnfolk akte 
sin kyskhet.

Maj: Färdemän akte sig.

Juli: Långvariga trätor.

November: Äktenskap, tjuvnad och röveri.

Almanackorna ha nu ock mycket samvetsgranna upp
gifter på ”lyckliga” och ”olyckliga” dagar, på de dagar, 
då man borde bada, slå åder, fria, klippa håret o. s. v. Så 
småningom efterträdas likväl dessa fantasier av en allt star
kare polemik mot astrologien, och utom uppgifter på mark
nader, postgång m. m., få vi nu notiser i medicin, kyrko
historia, geografi m. m. Under det praktiska 1700-talet 
ägnade utgivarna företrädesvis sitt intresse åt de ”ekono
miska” rönen samt gåvo råd angående åkerbruk, vedbe
sparing, huskurer, sjukdomar o. s. v.

Den ”gamla goda almanackans” värdefulla uppgifter om 
”lyckliga” och ”olyckliga” dagar levde dock kvar i en bok, 
som mycket länge fått tjänstgöra såsom almanackans supple
ment eller den s. k. Bonde-Practican, som nu senast (1901) 
utkommit i ett bibliofiltryck på P. A. Norstedt & söners 
förlag. Till den inledning, som utgivaren fogat till sin edi
tion, kunna dock åtskilliga tillägg göras. Den äldsta beva
rade upplagan av detta arbete är visserligen först från 1662,

303



FOLKLITTERATUR

men denna har utan tvivel föregåtts av ett helt kompani 
av nu förlorade.

Bonde-Practican är dock såtillvida mera poetisk än 
almanackan, att dess rön oftast äro på vers, t. ex.:

Om hunden.

När Hundens Buuk myckit knurrar, 
Äter myckit Grääs, griner och murrar, 
Tå wil thet gerna så tilgå, 
At wij snart ther effter itt Regn få.

Om Röök.

När Röken icke aff Huuset will, 
Een stor Regnskur står ta wisselig til.

Till denna mera ”praktiska” litteratur kunna vi ock räkna 
”Drömböcker”, av vilka den äldsta bevarade är av 1641, 
”The Tolff Sibyllers Spådommar”, som var ytterst populär 
— K. biblioteket har blott från 1600-talet sex upplagor, den 
äldsta från 1620 —, S. Hieronymi Prophetia m. fl.

Mera praktiska i vår tids mening äro kokböckerna. Den 
äldsta tryckta är en 1650 utgiven Lijten Kockebook, som 
själv förklarar sig, ”nyttig för dem, som gärna hafva en god 
bisken och intet vilja se på vad som därtill hörer såsom 
ock icke spara omaket därtill”. För en person i våra dagar 
synes ”omaket” snarast ligga på de ätandes än på kockens 
sida, tack vare den rikedom på socker och saffran, som 
kokkonstnären älskar att använda. Men då möjligen någon 
antikvariskt intresserad husmoder kunde falla på den 
fantasien att en gång överraska sin familj med en veritabel 
1600-talsmiddag, vill jag här meddela, hur det går till.
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Att koka Höns med pomeranser.

Sjud först hönsen, och när som de äro sjudna, slå av vatt
net och låt vin därpå igen, tag pomeranser och skala dem 
och lägg dem i en kittel till hönsen och därtill kanel, inge
fära, muskot, muskotblomma och saffran med socker och 
låt väl sjuda det upp. Giv sedan upp1. Laga med salt och 
smör som dig täckes.

Att steka en hare.

Tag en hare och halvstek honom. Tag honom så av spet
tet och skär honom i stycken och låt dem i en potta och 
slå lagom ölättika därpå och tag så harens blod eller annat 
blod och riven pepparkaka och låt så sjuda det, rör väl 
däri, så att det icke löper ihopa. Låt skala småhackad lök 
i en stenpanna och låt däri väl steka löken brun och slå 
honom i ett durchslag, så att smöret rinner väl av honom 
och låt så löken från haren och låt (= tillsätt) peppar, 
ingefära, nejlikor, små skurna äpplen, små russin och låt 
sjuda det med litet socker och honung däri och gör det gult 
med saffran, och giv upp.

Några år senare eller 1660 blev emellertid denna kokbok 
ersatt av ett vida förnämligare arbete — 1600-talets Hag- 
dahl kunna vi säga — nämligen ”Then Frantzöske Kocken 
och Pasteybakaren, Lärandes huru allehanda slags maath, 
rätter, pasteyer, tårtor, smörbakelser kokas och tillagas 
skola”. Författaren, Romble Sale, var själv förläggare till 
sitt arbete, på vilket han av K. M:t erhöll tio års privi
legium. Såsom han upplyser hade han i sitt yrke förskaffat

1 Denna vändning, som här möjligen kan missförstås, torde betyda 
= lägg upp det.

30520. — S c h ii c k, Svenska bilder. IV.
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sig ”en lång förfarenhet på åtskilliga orter”, och senast hade 
han ”uppvaktat i köket vid Riksrådets Herr Gustaf Soops, 
Excellenties, hof”. Sitt franska galanten förnekar han icke, 
utan dedicerar sitt arbete till ”det höglovliga svenska frun
timret”. Så vitt en olärd vågar döma, måtte hr Romble Sale 
ha varit en för sin tid ovanligt klarsynt ande, ty hans rätter 
förefalla ganska mänskliga, under det att 1600-talets mat
sedlar snarast göra intryck av att vara avsedda för ett bord
sällskap av strutsar.

1700-talets kokbok var som bekant ”Kajsa Warg”, vars 
berömda lärobok utgått i icke mindre än 14 upplagor; i 
verkligheten hette hon dock Kristina (ej Kajsa) Warg, och 
hon dog 1767 vid 64 års ålder, varvid hennes minne hed
rades med en dikt, vars slutstrof lyder:

Uppå graven bör bli skrivet:
Här nu vilar Mamsell Warg, 

Som oss kokeboken givit
Och ej var på rätter karg.

Leva skall hon i vårt minne,
Vördas av var delikat,

Tills en ann’ mamsell vi finne,
Som så väl kan laga mat.

Den äldre tidens kulinariska arbeten voro dock ofta, vida 
mera än våra dagars, ägnade åt den ”glada vetenskapen”, 
och de sökte att tillgodose även andra behov än hungerns. 
Slår man upp en första gången 1696 utgiven bok, ”En Ny 
Formerat Trenchier-Book underwijsandes allahanda slags 
spijs på bordet ordentligen att sättia, zijrligen föreskiära, 
mannerligen föreläggia sampt rätt af taffeln återhämpta”, 
finner man där icke blott vad titeln utlovar, utan ock en
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serie ”Höflige Bord- och Lefwer-Rim, som uti förnämt säll- 
skapp wid åtskillige tillfällen lustigt åg artigt kunna fram
föras”, samt vidare en ”Konst åg Under-Bok, hwaruti är 
till att lära åg uti ett Compagnie framställa allehanda na
turliga kånster, hwilka däm såm ikke förstå sig uppå däss 
repræsenterande hel öfwer naturlige åg fulle af Trållerij 
förekåmma, dåkk likwäl allesammans igienom skikkelighet, 
wettenskap åg öfning förrättade warda, ett angenemt säll
skap dermed att uppehålla åg roa”, och det hela slutar i 
upplagan 1759 med beskrivningen på en Lanterna Magica. 
En person, som grundligen studerat detta arbete, kunde så
ledes när som helst uppträda såsom sällskapets rumormäs- 
tare — han kunde skära för gåsen, han kunde rimma på 
gäddlevern och han kunde muntra sällskapet med att visa 
”at en sill uppå halstret sig sielf kringwänder”. Detta konst
stycke beskrives på följande sätt:

”Tag en gåspenna, lägg den i kvicksilver och stoppa 
henne väl igen; stick henne sedan uti sillen, så vänder hon 
sig runt om, så snart kvicksilvret bliver varmt.”

Han kunde ”göra is brinnande”, ”avdraga enom sin 
skjorta, hel och oskadd, igenom en des rockärm”, han kunde 
få ”tre knivar uppå en nålsudd kringdansa”, han kunde få 
en dödskalle att tala o. s. v. Och somliga av trollkonsterna 
tyckas även ha haft en viss praktisk nytta, såsom t. ex.

Att veta om en dräng eller piga har druckit när de vin 
upptappat:

Det händer sig ofta, att våra vinfat tomma bliva, förrän 
vi det kunna förmoda; detta att kunna förstå, måste man 
låta drängen eller pigan uti en glasremmare tappa, vilkens
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rand eller brädd med litet svart färg bestruken är. Sker det 
nu, att de under tappandet utur remmaren dricka, så ser 
man runt omkring deras mun och näsa en svart ring stå, 
varigenom man lätteligen kan märka, att de vinet druckit.

Ett senare arbete av samma slag är Handbok om den goda 
tonen (1827), som icke blott innehåller anvisningar i den 
ädla förskärarkonsten och beskrivningar på sällskapslekar, 
utan även en mängd andra nyttiga saker, såsom plägseder 
vid bröllop och barndop, regler för brevskrivning, anvis
ningar vid ”sorgens” anläggande, t. o. m. regler för dueller, 
om ”konversation”, visiter m. m. Som man ser står denna 
litteratur på gränsen till en annan, som dock, liksom den 
nyssnämnda, endast med en viss reservation kan räknas till 
den egentliga folklitteraturen, nämligen de s. k. hövlighets- 
skolorna. Äldst av dessa är den store humanisten Erasmus’ 
arbete ”De civilitate morum”, som redan 1573 trycktes i 
Stockholm och 1620 utkom i svensk översättning. Sedd ur 
vår tids synpunkt är visserligen denna bok en uppfostrings- 
lära blott för det allra lägsta ”folket”, ty de hövlighets- och 
snygghetsregler, som där inskärpas, ha nu lyckligtvis i de 
allra flesta fall ingått i det allmänna medvetandet hos alla 
samhällsklasser. Men på 1500-talet var det icke så, och även 
den unge ädlingen torde ha behövt en påminnelse om, att 
vissa saker, som nu äro bannlysta även från drängstugan, 
ej voro alldeles comme il faut. Denna litteratur är emeller
tid högst betydande, och ett arbete — Knigges ”Om om
gänget med Människor”, som efter 1779 utkommit i ytter
ligare fyra upplagor — torde än i dag ha sin läsekrets.

(1902)
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