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ETT FURSTLIGT FÄNGELSE
PÅ i 5 oo-TALET.

Den gamle kung Gösta förde, som bekant, ”ett ärligt och 
konungsligt hov”, men han var en uppriktig fiende till allt 
slöseri, och hellre än att lysa i det yttre njöt han i tysthet 
av att se, hur skatterna i ”Herr Eskils gemak” år från år 
hopade sig. När han skildes hädan, var han också utan all 
gensägelse den rikaste monark, Sverige då ännu haft, och 
det var ett ståtligt arv, hans söner tillträdde. Men det är 
också bekant, att de följde andra ekonomiska principer än 
fadern, och måhända har aldrig ett så vanvettigt slöseri 
förekommit vid det svenska hovet som under åren närmast 
efter den gamle konungens död.

Det är ett bevis på denna renässanslyx, jag här vill med
dela, härrörande från ett inventarium över hertig Johans 
tillhörigheter. Inventariet förvaras i Uppsala bibliotek och 
förskriver sig med all sannolikhet från 1567, då Johan lös- 
släpptes ur sitt fängelse på Gripsholm, dit han 1563 hade 
förts från Åbo. En jämförelse mellan det odaterade slut
inventariet och de olika posterna i de ”skickningar”, som 
under åren 1563—1567 för hertigens behov avgått till 
Gripsholm, gör det också ytterst sannolikt, att han haft alla 
de i slutinventariet uppräknade dyrbarheterna med sig i 
fängelset.
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Boken börjar med en redovisning för en samling guld
kedjor, som Karl Kammarsven haft under sin förvaltning 
och vilka tydligen blott använts till hedersgåvor. Granskar 
man förteckningen på dem, som hugnats med vedermälen 
av hertigens nåd, får man emellertid det intrycket, att sam
lingen snarast varit en politisk agitations- eller mutfond — 
såvida nämligen det varit den stackars fången själv, som 
fått utdela dessa hedersgåvor och icke hans kunglige broder, 
som i så fall helt enkelt tagit dem och skänkt bort dem åt 
sina anhängare.

Dessa guldkedjor voro till antalet 23, av vilka 5 voro 
besatta med ädla stenar, såsom t. ex. ”en guldkedja med 
20 demanter och 20 rubiner”. De vanliga guldkedjorna vär
derades till 3,316 kronor1 och de diamantprydda till 2,700 
daler. Med undantag för två av vardera slaget skänktes alla 
bort under loppet av åren 1564 och 1563. I april 1564 
erhöllo konungens gunstlingar Claude Collart och Göran 
Persson var sin kedja, i oktober fick Klas Kristersson Horn 
en, året därpå ännu en o. s. v.

Och när Johans syster, den för sin skönhet och sina 
galanta äventyr bekanta prinsessan Cecilia, 1564 trädde i 
brudstol, ”anammade hon” credentzer, kannor, silverstakar 
m. m. till en vikt av 70 lödiga marker och lod; vidare 
erhöllo de till Ryssland resande sändebuden fyra credentzer 
med sig, av vilka storfursten erhöll tre och hövitsmannen 
i Novgorod en. Slutligen lämnades ej mindre än 798 lödiga

1 En krona beräknades 1567 till 6 mark, dalern till ; mark, ehuru den 
i verkligheten var 6,is.
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marker och 14 lod silver till Jost Myntemästare att för
vandlas till penningar — säkerligen till konungens behov.

Att dessa belopp voro högst betydliga, framgår av några 
andra siffror. Forssell uppskattar hela det under Gustav 
Vasa indragna kyrksilvret till 17,500, allra högst till 31,000 
lödiga mark och hela beloppet av rikets utmyntning av fin
silver under åren 1562, 1563 och 1564 till respektive 25,254, 
56,855 och 33,852 lödiga mark.

Att hertigen trots dessa åderlåtningar likväl ingalunda 
blev utarmad, framgår av det förut omtalade slutinventa
riet, som börjar med en förteckning på hans halsband 
och ”charicanter”. Dessa voro till antalet tjugu, och det 
sammanlagda värdet av dem steg till 30,000 daler. Efter 
denna post, som ju är ganska imponerande, följer en annan, 
som är ändå mera aktningsbjudande, nämligen inventariet 
över furstens ”Hengie” eller hängsmycken. Nästan alla voro 
prydda med ädla stenar, såsom smaragder, rubiner, diaman
ter, ametister, pärlor, granater, safirer eller jachzinter, och 
en av dem värderas till 8,000 daler; tillsammans uppskattas 
alla trettio till över 36,000 daler. Av ”madaller” hade her
tigen blott tre, alla dock besatta med ädla stenar; vidare 
en ”guldpipa” med en diamant och två rubiner, sex arm
band med rubiner, pärlor o. s. v., två ”korleband” och ett 
”christalleband” med förgyllda ”sölfstenar”, fem dyrbara 
med ädla stenar smyckade bälten och slutligen de fyra ovan 
omtalade guldkedjorna, som ännu voro kvar sedan 1565. 
För att förstå, vad det ville säga att äga endast halsband 
och hängsmycken till ett värde av 66,000 daler, må man 
erinra sig, att rikets hela silverutmyntning under åren 1565,
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1566, 1567 och förra delen av 1568 var 82,702 daler och 
2,667,607 mark, d. v. s. (då dalern räknas till 6,18 mark) 
tillsammans 514,353 daler. Endast denna post representerade 
således mer än en åttondel av rikets silverutmyntning under 
närmare fyra år.

Efter dessa guldskatter, som således efter den tidens värde
förhållanden representerade en storartad förmögenhet, följer 
förteckningen på hertigens silverskatter, först på han cre- 
dentzer (pokaler), överst på listan figurera fyra stora, för
gyllda credentzer i drivet arbete och vägande, var och en, 
mellan 30 och 31 lödiga marker; varje ”täcke” (lock) hade 
en bild, föreställande en man med en fana i handen. Vidare 
fanns ett ”stort förgyllt och drivet credentz, något annul- 
lerat; på täcket en beväpnad man med ett vapen i handen”, 
tre credentzer av pärlemor med lövverk och sölv, förgyllda 
och försedda med ”täcken”, åter två credentzer och ett 
”handfat med en pellican”, 23 lödiga mark i vikt, ytter
ligare tre handfat med kannor och slutligen sjutton credent
zer, av vilka några åtföljdes av dithörande silverstop. De 
s. k. dubbelcredentzerna voro nio till antalet och silver
kannorna sjutton. De flesta av dessa senare vägde två à fyra 
lödiga mark, under det att en stor vinkanna i drivet arbete 
hade den enorma tyngden av 40 lödiga mark och 14 lod. 
Vidare funnos tre silverstop, nio ”drickesskålar” av förgyllt 
silver, tre kalkar, tre konfektskålar, var och en vägande 
mer än fyra lödiga mark, fyra silverflaskor, tillsammans 
vägande 35 lödiga mark och 13^/2 lod, fyra saltkar, av vilka 
tre med lock, och 14 ”saltzerer” (mindre saltkar). Däremot 
var silverstakarnas antal ganska litet, endast tre, och av
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dessa hade två blott en pipa var. Den tredje var däremot 
försedd med sju pipor och vägde 22 lödiga mark. Desto 
rikare var hertig Johans förråd av silverfat, nämligen fyra 
stora fat med förgyllda ”bräddar” och furstens vapen; 
ytterligare sjutton av samma slag med en sammanlagd vikt 
av 175 lödiga mark; vidare en tredje samling på fjorton 
fat med hertigens vapen i drivet arbete och förgyllda bräd
dar, tillsammans vägande 77 lödiga mark och 10 lod; en 
fjärde uppsättning på tio fat, likaledes i drivet arbete, med 
förgyllningar och hertigens vapen; en femte uppsättning på 
sex, en sjätte, likaledes på sex ”passelige store”; en sjunde, 
omfattande sju fat, och slutligen elva små silverfat med för
gyllda bräddar och furstens vapen. Tillsammans vägde 
dessa silverfat närmare 450 lödiga mark, och alla tyckas de 
av beskrivningen att döma ha varit utförda i ett ytterst 
konstnärligt arbete.

De förgyllda silvertallrikarnas antal var 54, silverskedar
nas — egendomligt nog — ej mer än två dussin, alla dock 
förgyllda. Knivar och gafflar förekomma alls icke i denna 
förteckning, och av lätt insedda skäl. Gaffeln var en ännu 
i hela Europa, utom Italien, okänd lyxartikel, vilken långt 
senare, även i England, omtalas såsom ett bevis på det 
italienska levnadssättets förfining. Och vad kniv beträffar, 
tycks varje gäst ännu ha medfört och begagnat sin egen.

Silverinventariet slutar med att uppräkna diverse före
mål, såsom sporrar, jägarhorn m. m., och därefter övergår 
skrivaren till en förteckning på gångkläderna. Denna också 
mycket aktningsbjudande katalog börjar med en ”fiolbrun 
sammetskjortel, som hertigen brukade i Kongl. Maj:ts vår
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allernådigste herres kröning; därtill en hatt med hermelins- 
uppslag och en pärlekvast; manteln är fodrad med korden- 
taft”. ”överkjortlarna” voro sex och tyckas ha varit mycket 
dyrbara, såsom en ”röd stripet sammetskjortel, besatt med 
gull och sölvpasement, förkvarteren fodrade med sabler 
(sobel) och bakkvarteren med mård”. Även ”livjackorna” 
vittnade om samma praktlystnad, t. ex. ”en av fiolbrunt 
sidenatlas, allutöver belagd med guldsnören, besatt med 
pärlor och med guldfransar, underfodrad med svart korden- 
taft”. Kappan — blott en enda dylik upptages — var av 
fiolbrunt kläde med bräm och silverfransar samt fodrad 
med siden. De tio ”tröjorna” voro av sidenatlas, sammet 
eller damast, ”kragarna” — sex till antalet — mest av sam
met, och av beskrivningen att döma tyckas de ha varit små 
mästerverk i sin art, som gjort skrädderikonsten all heder. 
En av dem skildras sålunda: ”en av fiolbrunt gyllenatlas, 
allutöver belagd med guld och sölvpasement och fransar; 
däruti sitta fem guldrosor, underfodrade med fiolbrunt 
skillert”. ”Hosorna” (byxorna) voro nio par, av sammet 
eller av siden, samt utstofferade med fransar, pärlor, guld- 
och silversnören; de dithörande strumporna voro av silke. 
Antalet hattar var åtta, och dessutom hade hertigen åtta 
s. k. ”bonetter” (baretter, mössor). Såsom tillbehör till dessa 
upptagas tre ”pärlekransar” samt en stor mängd fjädrar, 
såsom t. ex. ”tre fasanefjädrar, smyckade med guld och 
pärlor”, ”några grå tranefjädrar, en hop smyckad med 
guld”. Taskor, d. v. s. fickor, som buros utanpå, voro tre. 
Skorna — tio par — voro mest av sammet, men även av 
”sölverduk” och gyllenduk.

IO



ETT FURSTLIGT FÄNGELSE PÄ 1500-TALET

Denna del av förteckningen slutar med två ”mantel
säckar” och två ”säjare” (klockor).

Liksom silverpjäserna hade även hertigens garderob flitigt 
anlitats av konungen, och inventariet ger oss en förteckning 
på dessa tvångslån, nämligen ”Utgiften på hertig Johans 
sidentyg. Först anammade Morten Mortensson uti Kongl. 
Maj:ts siden tygskammare:

Kordentaft:
Disterblått
Himmelsblått  
Fiolbrunt  
Grönt  
Gult 

79 alnar 
3 6 »
64V2 „ 
32 „

En blå och brun knektefännika (fana) med ett gult kors.
Än fiolbrunt kordentaft
Än grönt kordentaft
Hvit kordentaft till fännikor
Hvit skillert 
Grönt kordentaft (till fännikor)

37 alnar
3^ »
40 „ i kvarter
36 >> 3
38 „ 3

Karl Kammarsvens levrering till Kongl. Maj:ts behov av 
hertig Johans sidentyg. Först till fröken Virginias behov:

Röd stripet sammet  7 alnar
Röd gyllendammast med en gyllene grund till ett kjortel- 

bräm, höll ..................................................................... 14 „
(litet mer än kvartersbrett)

Röd gyllenatlas till ett skört, höll  j1/s „ .”

Därjämte togos till konungens behov 41/2 pund önsegull 
(guldtråd) och ett pund önsesilver. Men även de övriga 
kungliga syskonen, hertigarna Magnus och Karl samt ”frök
narna” Cecilia, Sophia och Elisabeth förstodo att förse sig 
med den fångne furstens ägodelar och ”anammade” ganska
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flitigt av hans förråd. Lyckligtvis blev han, såsom vi sett, 
icke utarmad.

Från gångkläderna övergår inventariet till ”svärd, rap- 
pertar och daggertar” samt beskriver fjorton dylika. I sam
band därmed uppräknas nio bälten och sex vapensköldar, 
dels av järn, dels broderade på siden eller kläde. Sadlarna, 
som därefter förtecknas, synas ha varit ytterst praktfulla; 
några voro försedda med furstens vapen samt beslagna med 
guld och silver, och även förgyllda silverstigbyglar funnos. 
Hästtäckena voro av sammet och gyllenduk ”med sölv- 
pasement”, seltygen, som voro ganska många, likaledes av 
sammet med förgyllda silverbeslag; ett av dem var till och 
med prytt med ”en stor sköldpadda”.

Värdefullast var måhända den stora samlingen av vävda 
tapeter. Alla hade hertigen, såsom ett inventarium visar, ägt 
redan 1563, då han tillfångatogs i Åbo, så den stora, av 
tretton stycken bestående framställningen av Trojas historia; 
av en serie, konung Hiskias historia, saknades däremot nu två 
nummer av de åtta, som funnits i Åbo. Vidare återfinna 
vi här sju andra tapeter med bilder ur Gamla testamentet, 
två med Paris’ dom och en med Esters historia. Sexton 
stycken framställde lövverk och fåglar, fyra ”mans- och 
kvinnspersoner” — i det hela hade Johan således 49 gobe
länger.

Efter tapeterna följer en diger förteckning på täcken 
o. s. v. samt därpå ”Drabante-, lakeje- och drängekläd- 
ningar”. Däremot var tillgången på kontanta penningar ej 
vidare stor:
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"Uti en säck:
Halfmarkstycken..................................................................... ai'/smark
Femtonörestycken  5 stycken
Tolförestycken ......................................................................... 4 „

Uti en annan säck:
Penningar  200 marker

Uti den tredje säcken:
Penningar 
Daler 
Sked
Ring 

42 marker
2 stycken 
i stycke

Speglar funnos ej heller i överflöd, ty förteckningen upp
tager blott en enda — av stål — och denna tycks hertigen 
för övrigt alldeles nyligen ha fått. Synnerligen rikhaltigt 
var däremot hans förråd av skinnvaror, och i förteckningen 
finner man pälsverk av alla slag, varglo, kattlo, mård, ulv, 
järv, utter, hermelin, björn, svarträv, grå korsräv, röd räv 
och sobel — därav 237 utvalda sobelskinn, 23 sämre och 
18 sobelhalsar.

Nästa avdelning är ”Fateburs parzeler”, upptagande en 
oerhörd mängd bänkdynor och hyenden, vid sidan av vilka 
örngotten förefalla väl fåtaliga — två små av svart sammet, 
ett av röd skillert och åtta av kamlott. Sängbolstren voro 
ej flera än sjutton, och endast ett uppgives innehålla dun. 
”Huvudbolstren” voro tre. Av ”allehanda täcken” funnos 
tio, av ”turkiska täppen” 36; vidare uppräknas fällar, 
vagnstäcken och dylikt. Den fångna familjens ljuskronor 
voro ej flera än fem, av vilka två — av mässing — dock 
hade femton pipor var. Ljusstakarna — utom de förut om
talade av silver — voro 22, därav 6 mångarmade. Förmod-
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ligen voro de av mässing, så när som på två, vilka uttryck
ligen uppgivas vara av tenn.

Förteckningen slutar med ”2 vattensprutor av mässing” 
och ”en lång bordduk”.

Därmed var inventariet över hertigens ägodelar slut, och 
skrivaren fortsätter med att förteckna furstinnans. Som det 
förefaller, är endast början bevarad, men denna är desto 
ståtligare. Så ägde Katarina Jagellonica närmare sextio 
credentzer av förgyllt silver, och hennes ”bonetter” (hattar) 
skulle troligen än i dag uppväcka damernas avund. Att de 
voro exceptionellt dyrbara framgår — utom av själva be
skrivningarna — även därav, att vid de flesta finnas 
värdena utsatta; så t. ex. värderas en svart sammetshatt med 
en caricant, nio safirer, åtta rubiner och sexton pärlor till 
1,000 daler. Priset tages dock av följande nummer: ”en av 
rött karmosinsammet med fyra stora guldtecken (väl = plå
tar); på vart tecken sitta tre rubiner och en demant. Item 
fyra stora guldrosor; på var sitta fyra demanter och en 
rubin. Item åtta små guldtecken; på vart tecken är en 
demant och en rubin. Item 44 pärlrosor; på var ros sitta 
fyra pärlor. Item 42 små guldrosor; på var äro tre pärlor.” 
Detta konststycke uppskattades också till 2,200 daler. Tre 
andra stego till 1,000 var, en till 600, två till 100 var, två 
till 60 och en till 50. Tolv stycken, som dock tydligen 
voro ganska dyrbara, upptagas ej till något bestämt värde.

Tyvärr avbrytes inventariet här, och vi få således ej lära 
känna den fångna furstinnans övriga garderob. Men det 
anförda är emellertid tillräckligt för att visa, vilken lyx ett 
furstligt hov redan den tiden kunde utveckla, även när detta
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hov var inrymt inom ett fängelses murar. Inventariet visar 
oss för övrigt också en annan sak. Även om Erik, som vi 
sett, icke drog sig för att lägga beslag på broderns silver 
och sidentyger, sände han honom å den andra sidan ofta 
ganska rika gåvor i kläder och andra förnödenheter. En 
gång skickade han honom en laddning böcker, naturligen 
mest teologi, men även Ovidii arbeten, Boccaccio (på tyska), 
Ciceros De Officiis, en lutebok, historiska arbeten, såsom 
Olaus Magnis och Olaus Petris krönikor, Plutarchus m. m. 
Vid ett annat tillfälle gav han honom en uppsättning kläder 
till de dvärgar, med vilka den fångne fursten tycks ha sökt 
skingra fängelsets ensamhet. Och emot sin svägerska visade 
sig Erik ganska uppmärksam samt skickade henne flera 
gånger stora kistor med linne, silke, guldtråd, nipper, 
bonetter och dylikt.

Utom friheten tycks Johan således ej ha saknat mycket, 
och i det stora hela voro dessa år på Gripsholm kanske de 
lyckligaste i hans liv — lyckligare än de, då han såsom 
konung överallt vädrade försåt samt mötte motstånd och 
misskännande.

(1901)



EN KATOLSK SMÄDESKRIFT

EN KATOLSK SMÄDESKRIFT.

Femtonhundratalets svenska litteratur är måhända den 
torftigaste, vi under något sekel haft, men i ett avseende är 
den dock jämförelsevis rik, nämligen på smädeskrifter. Det 
är en dylik, på vilken jag här vill fästa uppmärksamheten. 
Dess titel lyder: Enchiridion, Thett är Then lille och reene 
Catechismus sampt mädh en nödtorfftigh Förswarelse skrifft 
för menige Kyrkepräster och predikanter föröökat och för- 
bätrat. Ååret effter Christi bördh 1591. Vthur D. Mårten 
Lutthers böker och skrifft tryckte i Wittenbärgh.

Boken, som tillhör våra största bibliografiska rariteter — 
jag förmodar, att icke ens fem'exemplar finnas — har då 
och då omtalats, men vanligen ha uppgifterna varit mer 
eller mindre felaktiga. Så har det genom ett missförstånd 
av titeln uppgivits, att skriften tryckts i Wittenberg, där 
visserligen de Luthers skrifter tryckts, som i detta arbete 
citeras, men naturligen ingalunda denna katolska smäde- 
skrift. Det tyska originalet till denna utgick från en press 
i Graz i Österrike och den svenska översättningen trycktes 
i Vilna.

Såsom författare har uppgivits den bekante jesuiten 
Laurentius Norwegus, vanligen känd under namnet Kloster- 
lasse. Orsaken att man trott honom vara författaren kan
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knappt ha varit någon annan än att Klosterlasse var den 
mest bemärkte av den katolska propagandans män under 
Johan III:s regering, och på denna svaga grund har man 
tillskrivit honom arbeten, med vilka han bevisligen icke 
haft något som helst att skaffa, exempelvis Liturgien. För
fattaren till smädeskriften namngiver sig själv i boken så
som ”Sigismund Ernhoff aff Munchestadh i Beyeren Theo- 
logo”, och detta namn är icke, såsom man också förmodat, 
en pseudonym för Klosterlasse. Samtiden misstog sig heller 
icke, ty Karl IX:s kapellmästare, Torstenius Johannis, talar 
i ett av sina arbeten fullt riktigt om ”den jesuiten Sigismundi 
smädeskrifter på tyska och svenska utgångne”.

Sigismund Ehrenhoffer är icke något alldeles obekant 
namn. Han var född i München, blev 1562 novis i jesuiter- 
orden och dog i Graz 1597. Under någon tid tycks han ha 
varit anställd hos ärkehertig Karl av Österrike, och förmod
ligen gjorde han därigenom bekantskap med konung Sigis
mund, som 1592 gifte sig med ärkehertigens dotter Anna. 
Vid denna tid tycks Ehrenhoffer ha blivit konungens 
biktfader, och i denna egenskap följde han honom 1593 till 
Sverige, varifrån han sände utförliga ämbetsberättelser om 
sin verksamhet till ordensgeneralen.

Sedan han med konungen återvänt till Polen, stod han 
dock fortfarande i förbindelse med de svenska katolikerna, 
och i ett brev skrivet av den katolska prästen Andreas Olai 
i Stockholm vidröres verkligen det här ifrågavarande arbe
tet. ”Till sluts ber jag — skrev Andreas Olai — att få tacka 
Eders vördighet för de tjugu exemplaren av den svenska
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katekesen, vilka nästan alla äro fördelade, dels bland kato
liker, dels bland kättare. Men de, som icke tacka Eders 
vördighet, äro Abraham och Sceperus1 samt deras anhängare, 
vilka öppet djärvas säga, att det aldrig kan bevisas, att 
något dylikt finnes i deras lärofader Luthers skrifter.”

Men om det således torde vara oomtvistligt, att Ehren- 
hoffer är författare av det tyska originalet, av vilket den 
svenska skriften är en översättning, kan han dock icke så
som tysk ha översatt sitt arbete till svenska. Vi känna icke, 
vem som verkställt denna tolkning, men troligt är, att 
Klosterlasse därmed varit behjälplig.

Det tyska originalet hade, som sagt, tryckts i Graz 1587, 
och åtminstone 1590 befann sig Klosterlasse verkligen i 
Graz. Konung Sigismund skrev nämligen detta år till den 
jesuitiske ordensgeneralen, att han ”till Guds namns för
härligande och utbredandet av den katolska tron behövde 
en lärd och i det svenska språket förfaren man”, och han 
ger själv anvisning på pater Laurentius Nicolai från 
Norge, vilken vid denna tid skulle uppehålla sig i Graz. 
Hos ordensgeneralen anhöll han, att denne ville sända 
Laurentius Nicolai till honom att arbeta i den svenska mis
sionens tjänst. Då detta från jesuiterna i Graz utgångna 
arbete några månader senare översattes och trycktes just för 
att användas i den svenska missionens syften, är det således 
ganska möjligt — att ej säga sannolikt — att boken verk
ligen översatts av Laurentius Nicolai. Den svenska övei-

1 Abrahamus Angermannus (sedan Svea rikes ärkebiskop) och Erk 
Schepperus voro den tidens ivrigaste lutherska predikanter.
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sättningen trycktes dock icke i Graz, utan — som Collijn 
visat — i Vilna, sannolikt under medverkan av den nyss
nämnde Andreas Olai.

Själva arbetet är otvivelaktigt en bland de fintligaste, om 
ock perfidaste smädeskrifter, som utgivits mot Luther. För
fattaren börjar med en hänvisning till de arbeten av Luther, 
som han begagnat, och därefter vidtager själva katekesen, 
som, enligt samlarens väl i huvudsak riktiga uppgift, ord 
för ord är hämtad ur dessa Luthers skrifter; i marginalen 
förekomma åtminstone ständiga hänvisningar till de arbe
ten av Luther, från vilka de anförda styckena lånats. Men 
den lutheran, som skred till läsningen av detta arbete, greps 
helt visst ganska snart av en helig fasa. Redan utläggningen 
av det första budet måste ha kommit håren att resa sig på 
hans huvud. Jag anför det här med några uteslutningar.

”Vad är det?
Vi skola frukta, älska och tro Gud över all ting.
Må man ock ära och bedja helgon?

Jag säger och stadigt håller med all kristenheten, att man 
de kära helgon ära och bedja skall. Ty vem kan det neka, 
att Gud än i denna dag genom sina helgons namn skenbar
liga järtecken och vidunder icke gör hos de kära helgons 
kroppar och grifter.

Säga dock somliga: Gud allena skall man åkalla?

Att de usle trospillare, de piccarder, förebrå oss tyske, att 
vi giva Guds helgon gudomlig ära och göra dem till avgudar 
och därföre samla och klämma en stor hop med ord utur den 
heliga skrift till samman, vilka förbjuda tillbedja någon
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utan Gud allena... de dock icke neka kunna, att man ofta 
ärar och tillbedjer konungsliga tjänare, på det man des:s 
bättre må komma till konungen.”

På samma katolskt rättrogna sätt fortsätter boken änd:a 
igenom. Läsaren får där veta, att helgonens åminnelsedagair 
skola högtidlighållas, att skärselden existerar, att jungfru 
Maria bör tillbedjas, att sakramenten äro sju, att prästem 
njuter altarets sakrament för folket, att detta sakrament ä.r 
ett offer o. s. v. Med ett ord: alla den romersk-katolska 
kyrkans dogmer förkunnas här såsom Luthers lära, och tilll 
yttermera visso läses i det andra huvudstycket:

”Men vad skall man då hålla av den romerska kyrkan?
Att den romerska kyrkan utav Gud ärad är framför alla 

andra kyrkor, ty det haver S. Peder och S. Påvel, 46 påvar, 
där till med många hundradetusen martyrer utgjutit sitt 
blod, övervunnit helvetet och världen ... Om det nu (ty
värr) i Rom så tillstår, att väl bättre dugde, är likväl den 
eller någon orsak icke så stor eller bliva kan, att man sig 
ifrån samma kyrka slita eller söndra må.”

Det är tydligt, att ett arbete av denna art skulle väcka 
lutheranernas ursinniga förbittring, i synnerhet som det med 
dragningskraften av Luthers namn ju kunde locka åtskil
liga mindre skriftlärda protestanter över till katolicismen. 
Genom Ehrenhoffer veta vi också, att tvenne tyska, luther
ska svarsskrifter utkommit, författade av Wiliam Timber
man (Zimmermann) och Jacob Herbrand.

Dessa svarsskrifter, som jag endast känner genom Ehren- 
hoffers polemik, gingo naturligtvis ut på att visa, att cita
ten voro falska, såtillvida som de rent papistiska satserna
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hämtats ur sådana arbeten av Luther, som skrivits före 
reformationens utbrott, medan Luther själv ännu tillhörde 
den romerska kyrkan. Men Ehrenhoffer blev icke sina kri
tiker svaret skyldig, utan gav ut en skrift, som i våldsamhet 
söker sin like. Då t. ex. Herbrand hade förebrått honom, 
att han icke använt Luthers ord i den mening, denne själv 
avsett, fick han till svar:

”Käre Herbrand, tag dig och dina lika självvuxna predi
kanter om näsan! Är det icke rätt eller ärlig människas 
handel att taga en annans, handla därmed som hon själv 
vill, det vrångligen omvända, det förfalska, slätt utlåta och 
borttaga och i den staden sätta och lappa annat in igen 
emot mästarens och dens vilja och mening, som skrivit haver. 
Vi gören I det dock själve? Icke allenast i Luthers catechis- 
mer och böcker, utan fast mer de käre framfarnes, gudfruk- 
tiges och salige gamle tyskars gods, kyrkogåvor och stiftelse
brev? Vem haver befallt Eder detta? Vi haven I mot deras 
vett och vilja, som stiftat hava, gjort kyrkorna till bössehus, 
hästestall, kruttorn, drickesstugor och annat mer? Är det 
rätt och ärlig mans handel? Vi haven I mot stiftarnas vett 
och vilja rivit och slitit till Eder klostren med deras inkomst 
och ränta och gjort där gästehus och skalkaskolor utav? Är 
det rätt och ärlig mans handel? Vi haven I mot stiftarnes 
vett och vilja förskingrat och sönderskurit mässekläder, kor
kåpor och altardukar och gjort edra hustrur och döttrar 
tröjor, bröstdukar, kjortlar, brämade natthattar, säng- och 
salstäcken därutav? Är det rätt och ärlig mans handel? Vi 
haven I söndersmält kalkar, monstranser, patener, offer
kannor och silverrökelsekar och gjort ringar, kedjor, bälten,
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skedar, välkommor och kredensekar därutav? Är det rättt 
och ärlig mans handel? Döme den som kan; jag vill härom 
intet annat döma än vad andelig och kejserlig rätt avsäger.”

Man måste erkänna, att författaren här träffat den pro
testantiska rörelsens Akilleshäl och att hans patos icke 
blott är kraftigt, utan även berättigat. Dylika ord mot 
Luther och hans lära hade förut icke varit synliga i svenskt 
tryck — ty även denna skrift översattes och fogades såsom 
ett appendix till den förra — och dock äro de anförda 
diatriberna bland de mildare i denna stridsskrift. Möjlig
heten att för ett modernt publikum citera Ehrenhoffers 
utfall upphör fullkomligt, så snart han råkat in på frågan 
om prästernas äktenskap, och det finns här ingen sexuell 
last, för vilken han icke beskyller de lutherske andlige; att 
han citerar Luthers egna kraftiga och i moraliskt avseende 
ofta tvivelaktiga uttalanden, faller av sig själv.

Med ett ord — vi ha här en religiös stridsskrift, som ger 
oss en nästan hemsk bild av allt det hat, som femtonhundra
talets religiösa tvister framkallat, och det vidriga för oss 
protestanter förminskas knappt därav, att författaren var 
katolik, ty fullt ut lika råa, om kanske ej lika pérfida, voro 
de nidskrifter, som från protestantiskt håll riktades mot 
den romerska kyrkan, och även i dem spelade de smutsigt 
sexuella anekdoterna en lika framstående roll.

Någon inverkan på tänkesättet i Sverige kan denna bok 
näppeligen ha haft, ty dels tycks den icke ha blivit bekant 
härstädes, förrän den katolska kyrkans öde i vårt land för 
alltid var beseglat, dels motverkades helt visst det ursprung
liga syftet med katekesen därigenom, att man till denr.a
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fogade Ehrenhoffers rasande stridsskrift, som naturligen 
öppnade ögonen även på den mest godtrogne angående 
katekesens verkliga syfte, ty efter att ha tagit kännedom 
om denna ”bilaga”, var det väl ingen svensk, som trodde, 
att Luther verkligen sagt de ord, som i katekesen lades i 
hans mun.

(1897)
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ROSTOCK OCH SVERIGE.
•

De äldsta universiteten äro som bekant Paris och Bologna, 
vilka aldrig stiftats, utan så småningom vuxit fram och 
tagit fasta former. Det var sedan med dessa såsom mönster, 
som de yngre universiteten stiftades. Det äldsta tyska upp
stod 1348 i Prag, då ännu en tysk stad. Sedan följde univer
siteten i Heidelberg (1386), Köln (1388), Erfurt (1392), 
Würzburg (1403) och Leipzig (1409). Alla dessa universitet 
befunno sig dock i södra, västra och mellersta Tyskland; 
vid östersjökusten låg däremot intet. Ett dylikt var emeller
tid i hög grad av behovet påkallat såsom ett vetenskapligt 
centrum ej blott för Nordtyskland med dess förmögna 
hansastäder, utan ock för de skandinaviska och baltiska, 
länderna. Vi skola ju erinra oss, att nationaliteterna under 
denna tid ej voro så starkt utpräglade som nu och att våra 
kuststäder ännu hade ett nästan övervägande tyskt borger- 
skap. Undervisningen vid medeltidens universitet meddela
des ju för övrigt ej på landets språk, utan på latin, och ett 
gemensamt östersjöuniversitet var därför alls icke någon 
orimlighet.

På det viktiga kyrkomötet i Konstans framkommo även 
två petitioner i denna riktning. Den ena var från Nord
europas mäktigaste härskare, unionskonungen Erik av Pom
mern, som genom en påvebulla av den 26 maj 1419 erhöll
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tillstånd att upprätta ett ”studium generale” i ett av sina 
nordiska riken — vilket skulle han själv få bestämma, men 
tydligen var det Danmark, som avsågs. De finansiella och 
politiska svårigheterna hindrade honom emellertid att be
gagna sig av denna bulla, som då ännu ansågs nödvändig, 
enär ett universitet betraktades såsom ett led i den kyrkliga 
organisationen. Först 1479 kom universitetet i Köpenhamn 
till stånd — två år efter Uppsala.

Samtidigt med det att konung Erik gjorde sin framställ
ning, inkom en annan från de båda mecklenburgska herti
garna Johan III och Albrecht V, den senare son till Sveriges 
forne konung, den avsatte Albrecht av Mecklenburg. Med 
de båda hertigarna förenade sig biskop Henrik av Schwerin, 
som närmare utvecklade behovet av en dylik institution 
såsom en motvikt mot den i landet rådande okunnigheten 
och barbariet. Och slutligen skickade även staden Rostock 
en deputation till påven och lovade att bidraga till universi
tetets underhåll — ett universitet var ju en stor ekonomisk 
fördel för en stad. Även denna petition blev bifallen, och 
redan den 13 februari 1419 utfärdade Martin V ett stiftelse
brev för Rostocks universitet. Med hänsyn till de farliga 
husitiska kätterierna gjordes dock en viktig inskränkning — 
någon teologisk fakultet fick här icke inrättas, och denna 
kom också först 1432 till stånd. Dylika inskränkningar voro 
emellertid under medeltiden ingalunda ovanliga; så t. ex. 
saknade det stora Parisuniversitetet en juridisk fakultet, och 
icke heller vid det universitet, som Erik av Pommern fått 
tillstånd att grunda, skulle någon teologisk fakultet få 
finnas.
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Sedan den påvliga bullan ankommit, skred man emeller
tid raskt till verket, och redan den 12 november 1419 kunde 
det nya universitetet invigas. Att invigningen skedde just 
då, dagen efter S. Martini, var förmodligen en uppmärk
samhet åt Martin V.

Det nya universitetet hade redan från början elva profes
sorer samt erhöll av staden ett årsanslag av 800 gulden till 
deras löner, och likaså anvisade staden två hus åt anstalten, 
ett i nya staden, ett vid det gamla torget. Kansler blev 
biskopen av Schwerin, liksom ärkebiskopen blev kansler för 
det nybildade universitetet i Uppsala — fullt naturligt, då 
dessa kyrkliga dignitärer kunde anses såsom institutionernas 
egentliga skapare och hela universitetsväsendet vuxit fram 
ur kyrkan. Den förste rektorn blev magister Petrus Sten- 
beke, och han tillmättes en större befogenhet än som van
ligen kom universitetsrektorer till del. Det, som egentligen 
konstituerade ett medeltida universitet, var dess privilegier, 
av vilka egen jurisdiktion var det viktigaste. En medlem av 
Rostocks universitet kunde således ej dömas av stadens myn
digheter, utan blott av universitetet, och denna domsrätt ut
övades i Rostock av rektor.

I Paris hade studenterna varit indelade i nationer, fyra 
till antalet. Men någon dylik indelning förekom ej i Rostock, 
ehuru den där väl kunnat vara berättigad, då icke blott 
tyskar, utan även nordbor och balter där förekommo till 
ett mycket stort antal. Men förmodligen berodde detta där
på, att nationsindelningen redan vid 1300-talets slut för
lorat all betydelse i Paris och i stället ersatts av en annan 
indelning: i kollegier. Ursprungligen voro dessa ett slags
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studenthem, där skolarerna erhöllo husrum, föda och tillsyn, 
men så småningom också undervisning, och det nuvarande 
Parisuniversitetet har även vuxit fram ur ett dylikt kolle
gium: Sorbonne. Det var detta mönster, som Rostock följde, 
och redan i början av dess verksamhet finna vi flera dylika 
”regenser” såsom Domus rubei leonis, Collegium unicornis, 
Porta caeli, Collegium aquilae, Collegium philosophorum, 
Domus medicorum och andra, vilka till största delen tyckas 
ha tillkommit genom enskilda legat. Studenten fick här mot 
en mindre årsavgift, 4 gulden, bostad och föda, och till
synen utövades här av en magister, kallad ”regentialis”. 
Såtillvida förekom här ock undervisning, att regensens med
lemmar övades i disputationer och latinskrivning, och me
ningen var, att varje student skulle tillhöra någon regens. 
I följd av det stora antalet kunde denna plan dock ej genom
föras, och man fick nöja sig med att rektor vid inskriv
ningen anvisade varje student den bostad, han skulle ha, och 
ställde honom under uppsikt av en ”regentialis” såsom 
privatlärare; ehuru icke boende inom själva regensen kommo 
således även dessa studenter att på visst sätt tillhöra den. 
För de fattiga studenterna inrättades sedermera på 15oo
talet en gemensam ”disk”, vid vilken femtio bespisades.

Under åren 1419—1477 inskrevos ej mindre än 844 stu
denter från Skandinavien vid Rostocks universitet, och av 
dessa voro väl vid pass 200 svenskar. Man kunde då ha 
väntat, att för dem upprättats en eller flera särskilda regen
ser, och man kunde dess mer ha väntat det, som tre dylika 
kollegier förut funnits i Paris, ett för Uppsala, ett för Lin
köping och ett för Skara. Men blott ett dylikt kom till
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stånd och egendomligt nog för den nordiska nation, som 
räknade det ojämförligt minsta antalet studenter i Rostock 
eller norrmännen. Under medeltiden omtalas nämligen en 
Bursa S. Olavi, som säkerligen är identisk med ett senare 
förekommande Collegium Norwegianorum eller härbärge 
för norska studenter. Men något motsvarande för danskar 
och svenskar tycks ej ha funnits. Först under sjuårskriget 
1563—1570 togs denna fråga upp, och då var det för sent. 
Staden och universitetet i Rostock beslöto då, i maj 1563, 
att vända sig till konungarna i Danmark och Sverige samt 
bedja dem reparera en gammal, förfallen regens Media Luna 
(Halvmånen), som kunde inrättas till bostad för studenter 
från de tre nordiska rikena. Men att konungarna, som just 
då börjat krig med varandra, skulle förena sig i ett gemen
samt fredligt värv, var naturligtvis ej att tänka på, och 
Rostockborna tyckas ej ens ha fått något svar. Om en för
nyad framställning 1584 till enbart den danske konungen 
lett till något resultat, är icke känt, blott att ”Halvmånen” 
under detta år verkligen blev reparerad.

Emellertid är det möjligt, att skrivelsen 1563 icke blivit 
utan all effekt. Samma år anslog nämligen Köpenhamns 
universitets kansler Johan Friis 800 daler till uppförandet 
av bostäder åt studenter, och byggnadsarbetet började verk
ligen, ehuru det efter någon tid tycks ha avstannat. Men 
planen blev ej dess mindre förverkligad. 1564 stiftade 
Kristian III en stipendiefond på 30,000 gulden för att med 
dess årsränta underhålla 27 stipendiater i Wittenberg, och 
1569 invigdes det av honom inrättade stora kommunitetet 
i Köpenhamn, där hundra studenter bespisades och där även
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disputationer höllos. Att skrivelsen från Rostock i någon 
mån medverkat till dessa donationer, är ej alldeles otänk
bart.

Måhända har den också haft någon betydelse för Sverige, 
som alldeles saknade ett universitet. Ty 1566, således blott 
tre år senare, beslöt Erik XIV att återupprätta ett kollegium 
eller universitet i Uppsala, där ungdomen kunde i sina bok
liga konster undervisas och upptuktas, och början gjordes 
därmed att Laurentius Petri Gothus, som då nyligen kom
mit hem från Rostock, utnämndes till professor i grekiska.

Under perioden 1419—1477, innan Uppsala universitet 
stiftades, var i varje fall Rostock vårt så gott som enda 
universitet. Redan det första året, 1419, inskrevos åtmin
stone tre svenskar, Magnus de Zwecia, Jacobus de Kalmar- 
nia och Nicolaus de Kalmarnia, och på samma sätt fortgår 
det under de följande åren. Flera av de inskrivna voro äldre 
män såsom en magister Elavus, som var kanik i Skara, och 
kyrkoherden Henningus från samma stift, vilka båda 1423 
studerade i Rostock. Och ganska många av de forna 
Rostockstudenterna förvärvade sig sedan ett berömt namn 
i våra hävder såsom biskop Henricus Tidemanni, historikern 
Ericus Olai, biskop Kettil Karlsson, ärkebiskop Jacob Ulfs- 
son, Heming Gadh, Peder Galle m. fl. Då Uppsala univer
sitet sedan, 1477, grundades, blev dess förste kansler en f. d. 
Rostockstudent, Jacob Ulfsson, och inom den första profes- 
sorsuppsättningen möta vi flera forna Rostockstudenter, 
Ericus Olai, Andreas Bruse, Peder Galle, troligen också 
andra.

Men även efter 1477 fortsatte studieresorna till Rostock,
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där lärarkrafterna voro flera och där mera ingående veten
skapliga studier kunde drivas. Strömmen av svenska studen
ter förminskades därför knappast, och vi möta fortfarande 
namn, som sedan blevo ryktbara, såsom biskop Otto Svin
huvud, reformatorn Laurentius Andreae, hans motståndare 
Hans Brask m. fl.

Ända fram till reformationen hade Rostock således även 
varit Sveriges universitet, men då övergick helt naturligt 
denna uppgift till Wittenberg, där protestantismens store 
lärofader Luther ledde undervisningen. Genombläddra vi 
studentmatrikeln i Rostock för åren 1528 till 1546, Luthers 
dödsår, påträffa vi också endast fyra svenskar, bland dem 
egendomligt nog Olavus Petris son Reginald, som inskrevs 
1542. I stället reste alla till Wittenberg.

Efter Luthers död inträdde emellertid en förändring. Den, 
som nu blev den ledande vid Wittenbergs universitet, var 
den försonlige Melanchthon. Men hans strävan att förena 
de olika protestantiska kyrkorna var ingalunda i de ren
läriga svenska lutheranernas smak, och Wittenberg började 
nu bliva en misstänkt ort, dit man ej gärna skickade de 
unga, blivande prästerna. I stället kom strömmen nu att 
rikta sig mot Rostock, särskilt sedan den berömde David 
Chytraeus 1551 blivit professor därstädes. Alla de teologer, 
som ingrepo i det senare 1500-talets förbittrade lärostrider 
i Sverige, kampen mot liturgien, mot kalvinismen o. s. v., 
voro Chytraeus’ lärjungar samt hade ett eller annat år 
studerat i Rostock. Själv grep Chytraeus också in i den 
svenska kyrkotvisten. Ett av sina arbeten dedicerade han 
till Erik XIV, ett annat till Johan III, och då Possevinus
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började sin katolska propaganda i Sverige, riktade även 
Chytraeus en stridsskrift mot honom. Av de svenska luthe
ranerna betraktades han också såsom ett slags protestantisk 
påve, till vars dom man oftast vädjade.

Men även frånsett dessa kyrkliga tvister fick Chytraeus 
betydelse för sin tids svenska kultur. Han var nämligen icke 
blott teolog utan även historiker, och 1586 hade han utgivit 
en fortsättning på en äldre Rostockhistorikers, Albertus 
Krantzius’ nordtyska historia; fyra år senare började han 
en ny fortsättning, ett slags historisk årsbok, i vilken han 
även redogör för de tre nordiska rikenas historia under den 
sista tiden. Arbetet hade tillkommit på uppdrag av Johan 
III, som även genom sina sekreterare försåg Chytraeus med 
det behövliga materialet. Men sedan den tyske historikern 
bearbetat detta, skickade han sin framställning till den lärde 
Erik Sparre, som rättade och utvidgade den. Chytraeus’ 
Chronicon kan därför närmast betecknas såsom ett sam
arbete mellan honom och Sparre, och ekonomiskt bekostades 
det med svenska pengar.

1563 utbröt det förbittrade sjuårskriget mellan Sverige 
och Danmark, som medförde så många olyckor — även för 
Nordtyskland, ty i den pest, som under kriget utbröt, bort
rycktes 1565 ej mindre än tio lärare och fyrtio studenter i 
Rostock. Under kriget hade de svenska studenterna i Rostock 
det naturligtvis ganska svårt, ty Östersjön genomkorsades 
av danska krigs- och sjörövarfartyg, och att få pengar och 
livsförnödenheter från Sverige var därför ytterst svårt, våg- 
samt också att resa tillbaka. En svensk skeppare, som på 
förvåren 1564 försökte komma över från Rostock till
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Sverige, blev uppfångad av en dansk kapare, som därvid 
bemäktigade sig en hel svensk postsäck från Rostock, inne
hållande brev från de svenska studenterna till deras hemma
varande fränder och beskyddare, och av dessa brev, som 
ännu förvaras i det danska riksarkivet, få vi en förträfflig 
inblick i ett svenskt studentliv på utländsk botten för tre
hundrasjuttiofem år sedan.

Deras brev äro dels på latin, dels på svenska, beroende 
på adressatens bildningsgrad. Var det en moder eller en 
borgerlig fader, till vilken brevet var ställt, måste skrivaren 
naturligtvis begagna sig av sitt modersmål, så svårt detta 
än var honom. Samme man, som yttrar sig jämförelsevis 
korrekt, då han får använda romarspråket, är löjligt 
bortkommen och klumpig, så snart han nödgas skriva på 
svenska. Satserna sakna den enklaste syntaktiska reda och bli 
ej mera lättflytande genom den sävliga, gudsnådliga predi- 
karton, som ljuder genom alla perioder. En modern läsare, 
som är van att behandla sina närmaste med okonstlad för
trolighet, har också svårt att finna sig till rätta med den 
bondskt ceremoniosa stil, som barn här använda till för
äldrar och som gör att hela brevet stundom blott innehåller 
en serie av orediga och otympliga försäkringar om sonlig 
kärlek och tacksamhet.

De latinska breven ha en annan karaktär. I dem gällde 
det att visa, att man förkovrat sig i sina studier, och dessa 
skripta erinra därför väl mycket om latinska exercitier, i 
vilka man efter bästa förmåga pressade in grekiska och 
latinska citat samt yttrade sig i allmänna reflexioner om de 
mänskliga tingen. Så t. ex. innehåller ett brev — skrivet av
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Carolus Petri till hans fader Petrus Caroli, en ganska tvivel
aktig herre — en lång historia om synden och Guds vrede, 
utan att brevskrivaren annat än i förbigående berör sina 
egna angelägenheter.

En annan ”klassisk” brevskrivare är den sedan så rykt
bare Abrahamus Angermannus, från vilken en hel mängd 
brev föreligga. Tyvärr tjäna de ej till att framställa hans 
karaktär från den bästa sidan. Den sedermera så fanatiske 
troskämpen visar sig här såsom en ganska slug diplomat, 
vilken — troligen med ganska mycken svett och möda — 
sammansatt en latinsk epistel, i vilken han under citat från 
Homerus, Hesiodus, Cicero och andra stormän prisade den 
mecenat, till vilken han vände sig. Men för att så mycken 
möda icke skulle vara förspilld, använde han samma brev, 
endast med några lättare ändringar, för en mängd olika 
personer — tyvärr utan att ana, att en skalkaktig slump 
skulle bevara just dessa brev för eftervärlden. Nu förefaller 
det onekligen smått komiskt, då man finner precis samma 
blommor strödda för alldeles olika personer, och utan att 
vara elak har man något svårt att tro på de sirliga tacksam- 
hetsförsäkringarnas allvar.

Dessa brev visa oss det äldre studentlivets kanske svåraste 
skuggsida. De flesta studenterna voro fattiga; av dem, som 
1564 lågo i Tyskland, synas endast några biskops- och 
borgarsöner ha underhållits av sina egna föräldrar, ty adelns 
söner studerade i regeln icke. Under medeltiden hade detta 
ej varit så farligt. Kyrkan var då förmögen, och när ett stift 
utsände några ynglingar till ett främmande universitet, 
kunde det också sörja för deras underhåll. Så hade Uppsala,
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Linköping och Skara särskilda kollegier i Paris, där de 
respektive stiftens alumner erhöllo fri kost och bostad. Men 
med reformationen ändrades detta. Kyrkans ”överflödiga” 
ägodelar indrogos, och stiften kunde endast undantagsvis 
underhålla några studenter utrikes. Staten och den enskilda 
välgörenheten fingo nu träda i den katolska kyrkans ställe. 
Men staten var en vida osäkrare penninganstalt än kyrkan 
varit, stipendierna utföllo ganska oregelbundet och stundom 
— då andra viktigare utgifter länsat kassan — alls icke. 
Den enskilda välgörenheten var väl större, men den hade 
det felet med sig, att den av studenten gjorde en osjälvstän
dig, krypande tiggare, vilken sedermera såsom ämbetsman 
i statens tjänst sällan förstod att lägga något moraliskt mod 
i dagen — ty vad man än må säga om vår tid: i moraliskt 
mod står den dock över våra förfäders tid.

Såsom skolgosse fick den blivande studenten genom den 
s. k. socknegången tigga sig sitt bröd från bondgård till 
bondgård, och såsom student nödgades han att genom ett 
servilt smicker skaffa sig de nödvändiga existensmedlen. 
Redan från barndomen fick han således vänja sig vid en 
feg undfallenhet för de rika och mäktiga, och då man läser 
dessa tiggarbrev, förstår man också lättare den karaktärs
lösa svaghet, som 1500- och 1600-talets präster och ämbets
män visade gentemot regeringens önskningar.

En stor mängd studenter underhöllos av regeringen, men 
med anledning av sjuårskriget indrogos stipendierna, ”så att 
de svenska studenter som här äro” — skrev en av dem — 
”äro komne i stor gäld, förty att de intet hava fått ut sin 
hjälp nu ett år tillgörande. De svenskar — fortsätter han
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— som här äro skyldige, de hava sju onda dagar i veckan 
och bliva aldrig okravda varken en tid eller annan”.

Bättre hade de, som underhöllos av den för vår bildning 
så nitälskande ärkebiskop Laurentius Petri, men även bland 
dem rådde det nöd, enär kommunikationerna med Sverige 
voro så gott som avbrutna, och det var därför vanskligt, om 
än ej alldeles omöjligt, att skicka penningar över havet.

En av de svenska studenterna, Petrus Michaelis Fecht, 
underhölls, såsom av breven framgår, av Stockholms ma
gistrat i icke mindre än sex år vid tyska universitetet, tyd
ligen i den avsikten att han vid återkomsten skulle över
taga skötseln av skolan i Stockholm. Underhållet tycks ha 
varit jämförelsevis rikligt eller i regeln 8 o daler om året.

De medel, som studenterna använde att själva skaffa sig 
pengar, äro karakteristiska för den tidens oviga penning
förhållanden. ”Jag måste berätta” — säger Samuel Kiechel 
i sin beskrivning över den resa han 1586 företog i Sverige
— ”att det i Sverige är en vanlig sed, att om man kommer 
till en fattig bonde, har han dock sina silverskedar, åtmin
stone för sig och sin hustru, om han ock icke har någon 
bädd i huset. Och vad förmögna och ansedda bönder be
träffar, skola många. äga 50, flera eller färre, tunga 
silverskedar, som de akta för sin skatt. Jag förmodar att 
de icke, om de få penningar, tro sig mäktiga att sköta 
desamma. Om de fått in penningar, som de kunna undvara, 
låta de göra sig en silversked, icke till köps utan så tung, 
att hon väger omkring 3 eller 4 riksdaler. Och det har mig 
berättats, att före kriget, då folket var mycket förmögnare 
och bönderna stundom haft del i bergverken, funnos de,
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som ägt en halv tunna full med silverskedar. Så berättade 
för mig konungens myntmästare, en nederländare, att han 
kände en bonde, som ännu ägde en halv tunna silverskedar, 
ehuru kriget tämligen smält det tillsammans för dem. Dock 
funnos de, som ännu ägde någon liten förmögenhet, så att 
på flera ställen under vägen lades sådana skedar för oss på 
bordet, vari bönderna sätta sin stolthet.”

Detta egendomliga myntväsen kommer även på tal i 
breven. ”Den ena skeden” — skriver en student till sin 
moder — ”sålde jag strax och köpte böcker för, den andra 
bevarade jag det längsta jag kunde och satte jag henne ut 
stundom till pant, men det gick nöden på till det sista, att 
jag nödgades sälja henne med.” Han hade således fått med 
sig ett par silverskedar såsom ett slags tärepengar. ”Jag 
haver” — skrev samtidigt hans kamrat — ”två skedar lig
gande i sakerstian; dem beder jag, att I ville upptaga, och 
den ena som vit är (d. v. s. av silver) sända mig hit, den 
andra som röd är (d. v. s. av koppar) antingen sälja, om 
I kunnen, eller ock sätta henne i pant för så mycket som 
hon kan göra skäl för. Item de kjortlar, som jag haver hos 
Gudmund i Hoff, är jag ock tillfrids, om de säljas kunde, 
och vad annat jag haver, att jag kunde mig här utlösa, ty 
jag går icke gärna till den tyska plog och brukar den konst 
jag aldrig lärde. Men om så är, att I förnimmen någon 
annan råd vara på färde, så kunnen I låta detta bestå. 
Gudmund i Hoff haver något lärft hos sig, det mitt är; det 
ville jag gärna att mig sändas skulle, om så är att jag får 
råd till att längre här bliva.” Det ger ock en egendomlig 
inblick i tidens enkla förhållanden, då brevskrivaren fort-
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sätter: ”Den camelotsmössan, som jag hit med mig hade, 
kan jag inte här bruka, ty sänder jag henne eder, kära syster, 
bedjande att I henne ville uppslita för min skull, om hon 
kan vara eder tjänlig, när I färdas skolen i regn och slask.”

Den tiden kunde man ej heller såsom nu begagna sig av 
ett rekommenderat brev eller en postanvisning för att av
sända penningar till de sina. Endast i lyckligaste fall kunde 
man vända sig till någon pålitlig resande, köpman eller 
student, för att med honom avsända det utlovade under
hållet, men vanligen voro sätten mera komplicerade. Växlar 
förekommo, men att döma av breven var denna utväg ej 
den lättaste. ”För att jag nu först må besvara min faders 
brev” — skriver Carolus Petri i en latinsk epistel — ”så 
må min fader veta, att vi ej helt och hållit uppburit den 
penningsumma, som vi här i Gabriels namn skulle hava, 
ty han har varken skickat någon sedel eller skrivit till sina 
prokuratorer här i Rostock, att de på hans vägnar skulle 
betala ut något åt oss. Jag ber därför kärligen, att min fader 
ville taga sedeln av honom och i brev skicka den till mig 
så fort som möjligt, ty om vi varken få hans förskrivning 
eller brev, kunna vi ej vänta oss att utfå mer än de 50 
Joachimsthalrar, som vi redan bekommit. Min fader kan 
ej tro, huru svårt vi hade att utpressa dessa av Gabriels 
prokuratorer, ty vi fingo icke blott giva vår förskrivning 
utan ock skaffa löftesmän för summan.”

Med den tidens svagt utvecklade affärsförbindelser var 
det ofta ej möjligt att finna någon köpman i Rostock, till 
vilken man kunde vända sig. Så fick studenten Olaus Ste
phani resa till Lübeck för att utfå penningar på en förskriv-
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ning, som utfärdats av en viss Wilhelm, men när han kom 
dit, ville Wilhelms moder ej betala något, emedan hon ej 
tyckte sig igenkänna sin sons handstil, och Olaus fick således 
vända tillbaka med oförrättat ärende. Petrus Michaelis 
Fecht fick till och med uppbära en del av sitt underhåll 
i Stralsund och en annan del i Lübeck. ”Jag kan eder icke 
fördölja” — skrev han till sin moder — ”att i det sista 
brev, som jag av Blasio Olofsson bekom, rörde Blasius om 
åttio daler, som staden till mitt underhåll på det förlidna 
året förlagt hade. Femtio fick jag på den samma tid av 
Hans Pröchter i Stralsund, trettio daler stodo tillbaka, men 
när jag las vidare i hans skrivelse, gav han före, att de 30 
dalerna, som jag bekom i Lübeck av Godeschalk Timmer
man i fjor om våren, skulle vara utsända av staden. Detta 
syntes mig ganska sällsamt och underligt, efter mäster Erik 
i sin egen skrivelse rörer, att de samma 30 dalerna hade 
han, mäster Erik, utsänt och icke staden. Och skulle ännu 
stå något tillbaka av spannmålen, som han på den tid, som 
Godeschalk Timmerman utdrog från Stockholm, icke kunde 
föryttra i vidare penningar, och skrifteligen uttrycker (så
som hans brev klarligen innehåller) att han ville med det 
första, så snart han den restans på spannmålen kunde i pen
ningar förvända, mig sända och överskicka.”

Härmed äro vi inne på det vanligaste sättet att skicka 
studenterna deras underhåll. Det bestod helt enkelt i att 
sända dem vissa förnödenheter, som de själva sedermera 
efter bästa förmåga fingo avyttra. I mitt sista brev — yttrar 
Laurentius Petri Gothus, den blivande ärkebiskopen — skrev 
jag, ”att jag icke kan komma hem, förrän Kongl. Maj:ts
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örlogsskepp komma i sjön och med Guds hjälp bliva sina 
fiender övermäktiga och fördriva de sjörövare, som på oss 
vakta; och att I skolen vinnlägga eder med den största flit 
till att utfå min spannmål efter Kongl. Maj:ts brev, som 
I hos eder haven; item att Dirick Slichtingh är berövad både 
skepp och gods och att jag bekom av honom i Greifswald 
några penningar. Men det står ännu tillbaka vad han upp
bar i fjor vintras, nämligen halvfjärde läst, som han sade 
sig allena uppburit hava... Om där löpa några skepp hit 
till Rostock, när örlogsskeppen äro utlupna, såge jag gärna, 
att I sände mig två eller tre läster järn, därmed jag måtte 
betala min skuld och komma mig hädan med.”

”Käre fader” — skriver en annan student — ”vad som 
mig tillkommer är min storliga bön till eder fromhet, att 
I ville sända mig det ut i sommar den tid tillfället kan så 
giva sig, nämligen uti järn min lön till godo med Guds 
nåde.” Även smör användes på samma sätt som vi nu an
vända postremissväxlar. ”Käre fader” — skriver en tredje 
— ”1/2 tunna smör hade I mig sänt i höstas. Den bekom jag 
inte, men den såldes i Danzig och fick jag därför 6 daler. 
Dem gav jag strax värden.”

Däremot kunde av helt naturliga skäl ej förekomma 
någon ”skaffning”, som sedermera spelat en så stor roll 
i studentekonomien. Det synes vara ett undantagsfall, då 
Pär Johansson ber sin moder skicka honom ett par ”ostar, 
som icke mycket gamla voro”, och dessa skulle dessutom 
ej förtäras av honom själv, utan användas såsom present 
åt hans värdfolk. Endast den unge Nicolaus Rask ber sin 
moder om några direkta förnödenheter. ”Kära hjärtans
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moder” — skriver han — ”beder jag eder att I ville göra 
väl och sända mig hit några fotsockor och örngott, förty 
jag hade ej mer än ett, och när det är skitit, så haver jag 
intet.”

Huru mycket behövde då en student för sitt underhåll 
vid ett tyskt universitet? Denna fråga är ur många syn
punkter svår att besvara, ty för det första är det en mycket 
vansklig sak att förvandla den tidens fluktuerande pen
ningar i vårt mynt, och för det andra har penningens värde 
i förhållande till naturaprestationen sedan 1500-talet under
gått ytterst genomgripande förändringar. Av Fechts nyss 
citerade brev framgår, att han i anslag hade 80 daler. Denna 
summa tycks ha varit den normala att döma av ett brev, 
i vilket mera specificerade uppgifter förekomma. ”För föda 
under hela året” — skriver en student om sig och sin kamrat 
— ”hava vi lovat vår värd 60 daler, av vilka vi genast ut
betalade 20, men de övriga 40 äro vi ännu skyldiga. För att 
köpa ved, ljus, papper och andra för våra studier nödvän
diga saker ha vi genom de mest bevekliga böner under hand 
lyckats utpressa av vår prokurator 8 à 9 daler. Vidare äro 
vi båda tillsammans skyldige över 30 daler åt skräddaren, 
tvätterskan, vår privatlärare och åt kollegiets inspektor 
samt för studerkammare och diverse annat. Om vi i påsk 
skola resa härifrån, måste vi först betala våra skulder, vilka 
stiga till över 80 daler.” På grund av dessa uppgifter kunna 
vi antaga, att varje student i regeln behövt 80 daler om året, 
men huru mycket var detta? En daler skulle vara vid pass 
två lod silver och således åttio daler 160 lod eller 2,112 gram 
silver, d. v. s. 80 daler skulle innehålla så mycket silver,
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som åtgår till präglandet av 352 silverkronor. Men denna 
summa är fullt illusorisk, om vi ej taga i betraktande natura- 
prestationernas värde. 1571 värderades i Sverige en gill oxe 
till 15 marker och ett svin till i1/-* mark; då det nu gick 
8 à 10 marker på dalern — allt efter myntets halt — så 
kunde man för 80 daler få över 50 oxar, vilkas nuvarande 
värde ju representerar en mångdubbelt större summa än 
352 kronor.

Härtill kom, att prisen i Sverige och i Rostock voro 
ganska olika. ”Summan” — skriver Sune Störgesson — ”på 
de penningar, som jag till pingstdagen för allehanda nöd
torfter bortskyldig bliver, reser upp till 40 daler, vilket 
intet under är uti så svår dyr tid, som här nu är på alle
handa ting, både kost, kläde, kram och annat, så att ett svin 
haver vår matfader köpt i denna vinter för 7 gyllen, det 
är 21 mark örtug. Item såldes här en fet oxe till julen för 
40 gyllen, det är hundrade och tjugu marker örtug, vilket 
synes i vårt fädernesland att vara omöjligt. Ett lass ved 
hade vi köpt uti denna vinter för en daler — och annat 
sådant mer, det de oförsökte icke synes troligt vara. Dess
likes — tillägger brevskrivaren vemodigt — var jag icke 
före helga torsdagen min skuld här betala kan, då bliver 
ifrån mig taget böcker, kläder och vad jag haver, och om 
det icke ändå betalningen uppfylla kan, vilket icke möjligt 
är, då drivs jag till plogen och måste det med träldom betala, 
som jag till bokliga konsters lärdom förtärt haver.”

I regeln ackorderade studenterna in sig i maten hos någon 
borgare, och priset tycks i allmänhet ha varit 30 daler 
om året; detta var åtminstone priset hos borgaren Kalepinus
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Becker. ”Kosten” — skriver Pär Johansson i ett latinskt 
brev — ”stiger här i Rostock till allra minst 30 dal er om 
året, ehuru man förut ej plägade betala mer än 24, och 
anledningen är den att tillförseln från Sverige och Danmark 
nu är ringa eller ingen. Sune Störgesson och jag kommo till 
en början överens med vår värd, att vi skulle betala 28 daler 
om året, men när vi icke genast kunde betala och allt blev 
dyrare för varje dag som gick, så lät värden vid Michaels- 
mässan utesluta oss från sitt bord. Under några dagar irrade 
vi sorgsna omkring, under det att vi ömsesidigt sökte trösta 
varandra. Två eller tre gånger gingo vi till vår prokurator 
utan att där få någon hjälp. Men då vi med många och 
ivriga böner bestormat honom, gick han slutligen till vår 
värd och lämnade sin borgen för oss. Genom hans bemedling 
blevo vi således åter mottagna, likväl med det villkoret att 
vi skulle betala 30 daler om året. Ännu så länge ha vi blott 
betalt 20, och det återstår därför 40 för Sune och mig, vilka 
vi säkert lovat att betala till Kristi Himmelsfärdsdag.”

Bordet hos Kalepinus Becker lär dock ha varit ovanligt 
gott, ty Fecht intygar, att det i Rostock ”ej fanns ett bättre 
utom hos professorerna och några borgare”, och Pär Johans
sons kamrat Sune Störgesson skriver: ”sedan resan hemifrån 
och hit med Guds hjälp gått lyckligt, fick jag här i Rostock 
pröva på åtskilliga vedervärdigheter, ur vilka Gud dock 
nådeligen hjälpt mig. Först försökte jag tre olika matställen, 
alla mycket dåliga, tills dess jag slutligen råkade på det 
fjärde, som var det yppersta jag kunde önska mig och vilket 
jag icke utan största nödtvång ämnar övergiva. Mina bords
kamrater äro utom tre tyskar magister Laurentius Petri
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Gothus, Carolus Petri, son till Ordinarius i Kalmar, den 
Pär Johansson ni känner och en liten gosse från Stockholm.” 
Vid professorsborden åto naturligtvis endast de mest för
mögna. Så spisade ärkebiskopens son hos professor David 
Chytraeus, vars kost den unge herrn fann ”visserligen dålig, 
men likväl dräglig”.

Sämre hade de fattige. ”Käre älskelige fader och moder” 
— skriver en nödställd student — ”må eder veterligt vara: 
efter nöden mig så mycket trängde, att jag ingen disk hade, 
kom jag dock med gode mäns böner till den allmänneliga 
disken, där man giver om veckan åtta liibska skillingar, 
vilka penningar efter jag nu icke hade, haver jag fått av de 
ärlige män Erik Nilsson och Pavel Sass, borgare i Stock
holm.” Denna ”allmänneliga disk” eller mensa communis 
hade öppnats året förut på bedrivande av David Chytraeus. 
Borden voro flera och vid varje bord åto tolv studenter 
Vad kosten beträffar serverades tre rätter och 18 ”sextarii” 
öl per man. Före och efter måltiden hölls bön, och även 
under måltiden lästes stycken ur bibeln.

Utom mat skulle studenten även ha bostad. Enligt statu
terna var väl varje student, som icke var magister, skyldig 
att bo i ett kollegium eller en regens. Men som utrymmet 
i dessa var otillräckligt, fingo naturligtvis i främsta rummet 
främlingarna se sig om efter egen bostad. För att förminska 
kostnaderna slogo sig då flera hop om ett s. k. ”museum” 
eller en studerkammare — som det mera blygsamt heter, då 
man skriver svenska. Så yttrar den nyss omtalade Sune 
Störgesson: ”så skall eders kärlighet först veta, det jag haver 
en god husvärd, god studerkammare, goda stallbröder, med
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vilka jag studerar, nämligen Petrus Johansson och Petrus 
Larensson, ärkebiskopens son i Uppsala. Item haver jag ock 
i denna framlidna vinter haft tämligen vinterkläder, ved 
och värme.” I ett annat — latinskt — brev skriver han: 
”Under de två första månaderna fick jag icke någon ordent
lig studerkammare, men slutligen råkade jag på en ganska 
bekväm, vilken jag än i dag med nöje bebor. Den ligger all
deles i närheten av D. David Chytraeus’ hus, varför även 
han själv esomoftast plägar besöka oss och göra sig under
rättad om våra studier. Med mina rumskamrater Pär 
Johansson och Petrus Larensson är jag mycket belåten.”

Om själva studierna äro underrättelserna knapphändigare, 
men omfattande tyckas dessa studier icke ha varit, utan 
företrädesvis inskränkt sig till klassiska språk och dialektik; 
till och med teologien synes ha fått stå tillbaka för dessa 
tidens älsklingsämnen. ”Hittills” — skriver en student — 
”åhöra vi blott föreläsningar i dialektik, på det att vi sedan 
grunden blivit lagd desto lättare och säkrare må kunna fort
skrida till högre studier; till påsken hoppas vi hava avslutat 
den kurs, för vilken vi nu antecknat oss. Om vi rätt lära oss 
att praktiskt använda de regler, som meddelas, hoppas vi att 
kunna hava icke så litet gagn av dessa föreläsningar; varom 
icke, så ha vi förgäves använt mycken tid och pengar. Men 
just nu yppade sig det bästa tillfället för oss att inhämta 
dessa regler, ty D. David Chytraeus har nämligen för stu
denterna i det kollegium, dit vi räknas, nyligen börjat en 
repetitionskurs i dialektik och med stor flit och klarhet visat 
reglernas bruk. Om vi icke av penningbrist hindras från att 
till slutet deltaga i denna repetitionskurs, lova vi oss icke så
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liten nytta av att höra honom. Med grekiskan hava vi ännu 
icke ens gjort början, ehuru vi veta, att kännedomen om 
detta språk är ytterst nyttig £ör alla, som önska gå den 
lärda vägen, men hindrade av andra och viktigare föreläs
ningar hava vi ej kunnat ägna oss däråt. Efter påsken 
hoppas vi dock att kunna lära oss att läsa grekiska innantill, 
och komma vi ej längre, är ju detta ej att förakta.”

Olaus Stephani, en annan student, är ännu mera entusias
tisk över det myckna han i Rostock fått lära, och han kan 
icke undgå att kasta en medlidsam blick tillbaka på den 
klena undervisningen i Uppsala skola. Vid detta tal om 
de olika vetenskaperna är det dock dialektiken — ”vägen 
och porten till högre studier” — som i främsta rummet pri
sas, och brevskrivaren har ej nog starka ord för att fram
hålla professor David Chytraeus’ förtjänster om denna och 
andra vetenskaper.

Mera kritiskt yttrar sig Fecht i ett brev till borgaren 
Blasius Olofsson i Stockholm. Dennes unge son Nicolaus 
Basilii Rask, sedermera bekant såsom en ganska lärd man, 
var då Chytraeus’ elev, och Fecht skriver till fadern om 
sonens framsteg: ”Vad framgång honom sker i sina studier 
hos D. Davidem kan jag icke fulleliga något märka, ty 
D. David haver eljes mycket annat att bestyra än att han 
drängens bästa i den saken och hans seder akta kan. När 
jag i Rostock ännu var och besåg drängens scripta, kunde 
jag förmärka honom in patria hava bättre kunnat praecepta 
grammaticalia, och kan den orsaken vara, att, när drängen 
utkom, haver han tämligen de praeceptiones grammaticas 
kunnat och därför utan något judicio strax givit sig till att
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höra höga lectiones och i så måtto förgätit exercitia styli. 
Är denna icke den rätta orsaken, flera söker jag icke.”

Som vi härav se, var det ej heller ovanligt att utsända 
smågossar till de tyska universiteten. Dessa piltar voro 
naturligtvis ej likställda med de övriga studenterna, ehuru 
de i likhet med dem verkligen voro inskrivna vid univer
sitetet. Som det förefaller fortforo de att där driva de van
liga skolstudierna, ehuru under ledning av en särskild prae- 
ceptor. Ärkebiskop Laurentius Petri utsände sin unge son, 
Petrus Laurentii, med de tvenne äldre studenterna Petrus 
och Olaus Jonae, och i Rostock överantvardades han åt 
professor David Chytraeus, vid vars bord den unge svensken 
fick äta; praeceptor åt honom blev David Chytraeus’ broder 
Nathan Chytraeus. Naturligtvis erhöll praeceptorn en viss 
lön för sin möda, men därjämte tycks det ha varit vanligt 
att då och då giva honom en extra remuneration, varemot 
han ofta även skötte den unge studentens ekonomi, så att 
pengarna hemifrån sändes till praeceptorn och icke till den 
ännu ej mogne studenten. I det sist anförda fallet tog David 
Chytraeus hand om Petrus Laurentiis penningar, och i brö
derna Jonae ägde denne dessutom tvenne äldre, stadgade 
vänner, vilka övervakade hans seder.

En annan ung gosse, son till Stockholmsborgaren Henrik 
Nilsson Balk, skickades väl ut med en äldre student, Olof 
Andersson, men erhöll ej genast någon praeceptor. Fecht, 
som kort därefter kom till Rostock, påpekade i ett brev till 
en av faderns vänner det okloka i att på detta sätt lämna ett 
barn alldeles åt sig självt, ”ty under uppväxtåren är ju män
niskan mera lättledd och böjd för utsvävningar, och det är
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därför farligt att låta en yngling leva efter eget gottfinnande 
utan någon praeceptor och utan någon, som vakar över hans 
seder, särskilt i Tyskland och ännu mer i dessa sjöstäder, 
där den sedliga slappheten är så stor, att den knappt någon- 
städes kan vara större. Vad gagn kan väl staten eller kyrkan 
vänta av en dylik uppfostringsmetod!” För att hjälpa den 
unge stockholmaren vände sig Fecht då till en tysk vän, 
magister Joachim Hollen, som åtog sig att bliva praeceptor 
för gossen samt lät honom bo hos sig. Matställe skaffade 
Fecht honom hos den nyss omtalade Kalepinus Becker. Han 
slutar sitt brev med att bedja föräldrarna sända Hollen en 
gåva för den möda han använt på gossens uppfostran samt 
uppmanar dem att lämna de penningar, som utskickades, till 
värden Kalepinus Becker, vilken var en man av prövad 
redlighet.

Från en annan sida såg den unge Balks reskamrat, Olof 
Andersson, detta Fechts ingripande. ”Yttermera” — skriver 
han till Henrik Balk — ”vissten I väl, vad som var beslutat 
och vad jag utlovade den tid, vi skildes åt i Stockholm, om 
eder käre son Nils Henriksson, nämligen att han skulle bliva 
hos mig både till säng och studerkammare lika som min egen 
broder, vilket som icke kunde ske, skolen I icke förundra, 
förty den tid vi kommo hit, var mäster Peder här före oss 
i Rostock och lockade och bedrog honom från oss emot vår 
vilja och samtycke, vilket vore långt alltsammans upptälja, 
huru det gick till, vilket är föga av nöden, utan så mycket 
kom han åstad, att han gjorde honom oss olydig, att han 
ville intet lyda oss efter eller bliva hos oss. Och han tingade 
honom kost hos en borgare (vilken som håller dock väl sitt
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bord), desslikes ock en tysk mäster till husbonde, hos vilken 
han skulle bliva både dag och natt emot vår vilja och 
jakelse, och sade därtill med för Doctor David, vilken som 
är överst här i Rostock, att han var honom anbefalld, så att 
det kom därtill, att han måste mera penningar utlägga på en 
vinter för så mångahanda klamberi, än han hade haft nog 
hos oss ett år. Men nu haver hans husbonde dragit sin kos 
hädan, vårföre vilja vi hava honom åter till oss igen, så 
länge vi kunna få något besked ifrån eder, huru I det vil jen 
både i en måtto och annan hava, och vilja vi med Guds 
hjälp, så mycket som vi kunna, råda om det och laga till 
det bästa, så att han kan något lära och upptuktas i guds
fruktan. Men eder fromhet, käre fader, vill jag giva det 
rådet, var som I kunnen icke komma själv i den tid, I viljen 
sända honom någon hjälp i sommar, att I antingen beskriven 
denna till någon viss Doctor, som är Doctor David, eller 
någon annan from man, som haver myndighet eller aucto- 
ritet, liksom Blasius gör med sin son, eller till någon viss 
borgare, utav vilken vi kunna anamma utav till att beställa 
med dem till det bästa, förty får Nils dem i händer, så 
kunna vi intet bekomma dem igen, utan han förskingrar 
dem uti klamberi och flättja.”

Som man ser var det med icke ringa vedermödor den 
tidens studenter hade att kämpa. Med god vilja å rege
ringens sida hade väl dessa kunnat något minskas, men 
ännu hade man ej fått blicken öppen för bildningens be
tydelse. 1563 — således året innan dessa brev skrevos — 
hade universitetet i Rostock föreslagit den danska och den 
svenska regeringen att gemensamt reparera en regens —
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den s. k. halvmånen — till bostad åt danska, svenska och 
norska studenter i Rostock. ”Men” — säger Rördam — 
”medan man i Tyskland således betraktade Norden som 
en enhet, var man här av en annan mening och begynte kort 
därefter det oförsonliga och ödeläggande krig, som i över 
sju år härjade Nordens länder med pest och allt slags elände 
i sitt följe. Under dessa förhållanden var det naturligtvis 
ej tal om, att regenterna skulle kunna förenas till ett sådant 
fredens verk, och för var och en av dem slukade kriget alla 
de medel, som det var möjligt att på något sätt uppdriva.”

1566 upprättades lyckligtvis åter Uppsala universitet — 
möjligen just med anledning av svårigheten att nu studera 
i Rostock —, men under hela 1500-talet, förrän den akade
miska undervisningen i Sverige kommit i gång, var till
strömningen till Rostock fortfarande ganska stark, till och 
med så stark, att detta lärosäte med en viss rätt kan be
traktas såsom det universitet, varifrån 1500-talets svenskar 
företrädesvis hämtade sin bildning. Att något känna inter
iörerna från dessa svenska studenters liv i Rostock, kan ju 
därför ej sägas sakna allt intresse.

(1919)

4. — S c h ii c k, Svenska bilder. III. 49
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EN ÄKTENSKAPSHISTORIA 
FRÅN KARL IX:s TID.

En bland de mera betydande personligheterna under 
Vasatiden var grevinnan Ebba, dotter av den bekante Måns 
Bryntesson Liljehöök, vilken blivit ryktbar för sitt miss
lyckade försök att spela motkonung mot Gustav Vasa, och 
änka efter den Sten Eriksson Leijonhuvud, vilken nedstacks 
av Erik XIV samma dag den olycklige konungen förlorade 
sin krona och sin frihet. Genom sin make var hon svägerska 
till Gustav Vasa, vilken som bekant var gift med herr Stens 
syster Margareta, samt således moster till konungarna 
Johan och Karl. Dessutom var hon befryndad med Sveriges 
alla förnämsta släkter. Mest likartad till temperamentet var 
hon kanske med sin svägerska, den barska ”Kung Märta”, 
änka efter den olycklige Svante Sture, och själv karakteri
seras hon i en gammal anteckning såsom ”ett hår av Hin 
Hále”. Ingen av konung Gustavs söner hade heller lätt 
att komma till rätta med den manhaftiga frun. Under 
Erik XIV:s regering var det hon, som berättas ha gaddat 
upp sin make mot konungen, och Johan III nödgades an
tyda för henne, att om hon ej höll sin oroliga tunga i styr, 
skulle hon få ett rum, där hon ”skulle sitta nog trångt” — 
en hotelse, som Karl IX sedan verkligen lät göra allvar av.
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Hennes son Axel Leijonhuvud ärvde moderns lynne och 
sammanskrev emot Karl IX en smädeskrift, vilken i nedrig
het söker sin like. ”Du haver skrivit”, yttrade konungen 
i brev till honom, ”en sådan bok, så att aldrig någon skälm 
i hela världen funnits, som så dristig och oförskämd haver 
varit, att han haver torts sig sådana smädeord, lögn och 
osanning uppdikta och sammansätta.”

Av grevinnan Ebbas andra barn gifte sig en dotter med 
riksdrotsen Magnus Brahe, en annan med rikskanslern 
Svante Bielke och en tredje med riksrådet Mauritz Grijp, 
den sista ättlingen av den i medeltidens hävder så ryktbara 
Grijpsläkten. Efter någon tids äktenskap avledo både 
Mauritz Grijp och hans maka, och deras döttrar kommo då 
till mormodern grevinnan Ebba. Det är en av dessa unga 
fröknar Grijp, som är hjältinnan i den berättelse, jag nu 
går att meddela.

År 1601 eller 1602 anlände en österrikisk friherre Anders 
von Berneck, ”Freyherr zu Miltenburg und Heiderick”, till 
Stockholm. Med sig förde han en rekommendationsskrivelse 
till hertig Karl från ärkehertig Matthias, men som hertigen 
då befann sig på resor, kunde den ej framlämnas. Emeller
tid tycks friherre von Berneck ha underrättat hertigen 
om sin ankomst och sin avsikt att ingå i svensk tjänst samt 
även mottagit ett svar från denne. På grund härav hade 
man icke någon anledning att misstänka, att det icke stod 
så rätt till med hans börd, och utan svårighet upptogs han 
därför i huvudstadens aristokratiska kretsar, där han bl. a. 
gjorde bekantskap även med grevinnan Ebba och hennes 
dotterdöttrar. Det dröjde icke länge, innan den främmande
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ädlingen anmälde sig såsom friare till den äldsta av dessa, 
den adertonåriga Birgitta Grijp. Alldeles utan motstånd 
tycks partiet ej ha kommit till stånd, och i ett brev om
talas en häftig tvist, vilken von Berneck skulle ha haft 
med grevinnan Ebbas båda mågar, Magnus Brahe och 
Svante Bielke, men vilken tvist likväl blivit bilagd genom 
grevinnan Ebbas förmedling utan att komma till process. 
Grevinnan, för vilken han uppvisade det brev, han mot
tagit från hertig Karl, och i vilket han titulerats friherre 
von Berneck, tycks icke ha hyst några misstankar, i synner
het som han genom en ”protestation” lovade att genom 
brev från Tyskland styrka sin identitet.

Vid släktens och hertig Karls varningar fäste hon intet 
avseende, ty när den myndiga grevinnan en gång fått något 
i sitt huvud, var hon ej den som lät inverka på sig genom 
föreställningar. Den n juni 1602, skrev Abraham Brahe 
i sin Tidebok, ”sände Hans Furstlige Nåde min broder 
Magnus och mig till gamla grevinnan till Rasborg och lät 
förmana henne, att hon icke skulle hasta med det bröllopet, 
som hon aktade att göra emellan jungfru Brita Grijp och 
en österrikare, som friade till henne, förrän hon visst finge 
veta, om han var den, han givit sig ut före, därtill grevinnan 
svarade, att hon hade visst besked, att han var en friherre 
av Berneck, som han gav sig ut före”.

Såsom svar på släktens föreställningar lät grevinnan två 
dagar senare med prakt och ståt fira deras bröllop i det hus, 
hon ägde vid Stortorget i Stockholm.

Vid detta högtidliga tillfälle uppvaktade friherren sin 
brud med ”ein Clenodie”, som han för 630 daler köpt av
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guldsmeden Claus Boje — ehuru köpt kanske icke är det 
rätta ordet, då den ädle friherren nöjde sig med att tills 
vidare endast taga smycket på kredit. Men icke blott Claus 
Boje utan även andra borgare hade han hedrat med samma 
förtroende, och dessa började så småningom bliva oroliga 
för betalningen samt ansätta honom för denna, dock utan 
framgång.

Snart nådde ryktet om hans lånetransaktioner fram till 
grevinnan Ebbas öron, för vilka naturligtvis dessa nyheter 
icke voro någon ljuvlig musik, och den stolta grevinnan 
började nu gripas av en pinsam aning om, att hon kanske 
icke handlat så alldeles klokt, då hon bortgivit sin dotter
dotter åt en okänd man, vars enda verkliga legitimations- 
papper var det förut omtalade brevet från ärkehertig 
Matthias, vilket hon dessutom aldrig fått se. Ytterligare 
skäl till misstankar kommo snart. Hon fann nämligen, att 
friherren började sälja de smycken och det silver, som 
hennes dotterdotter fört med sig i boet, under det att han 
däremot dröjde med att utbetala den morgongåva, till 
vilken han i äktenskapskontraktet förbundit sig. Nu voro 
goda råd dyra. Grevinnan Ebba utbetalade visserligen ej 
ett öre av det arv, som hennes dotterdotter fått efter sina 
föräldrar, men om penningarna voro skyddade, var Birgitta 
Grijp däremot i den mystiske främlingens våld, och denne 
kunde när som helst draga sin färde med den unga flickan.

I sin nöd lät hon då friherre von Berneck utfärda en ny 
förbindelse att icke föra Birgitta ur landet, förrän han 
genom brev från sina föräldrar bevisat sin börd samt gjort 
hennes ”Heyratscontract alldeles tillfyllest”. Berneck tycks
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ej ha gjort några svårigheter vid att avgiva en dylik för
bindelse, men kort därefter tillspetsade sig händelserna än 
mera. Guldsmeden Claus Boje, som ej fått sin betalning, an
klagade honom nämligen hos hertigen, och i följd därav 
blev den gäldbundne friherren satt i arrest. Men då hertigen 
kort därefter reste från Stockholm till Teige, anmälde von 
Berneck hos dennes hovmarskalk Helmert von Mörner, att 
han redan med 800 thaler ”Schwefell” förnöjt Boje, och 
utan att närmare undersöka sanningen av detta påstående 
gav Mörner honom då friheten endast mot en försäkran, 
att den österrikiske ädlingen icke skulle vika från staden, 
förrän han bevisat sin börd. På denna vanskliga uppgift 
ville von Berneck dock ej inlåta sig, utan dröjde ej att 
begagna sin frihet för att tillsammans med sin hustru 
rymma av landet. ”Nu är han”, skrev grevinnan Ebba, 
”emot all tillförsikt och uti stor snöplighet med henne av
dragen. Därtill har han förvänt alla hennes clenodier, så 
mycket till sölf och guld, som han kunde överkomma.”

Respengar förstod han ock att skaffa sig, ty såsom hertig 
Karl sedermera skrev till Kristian IV inkommo dagligen 
klagomål emot honom, huru han ljugit sig fram genom lan
det samt bedragit sig till gods och penningar. Då han där
jämte sökte spela den då icke alldeles otacksamma rollen av 
politisk flykting samt tillät sig åtskilliga starka ord om her
tigen och rådet, uppstod det efter honom ett skri av för
bittring, i vilket hertig Karl, grevinnan Ebba, Claus Boje och 
andra borgare kraftigt instämde.

Det gällde nu blott att få tag i främlingen, vilken, så
som man visste, rymt till Danmark för att därifrån prak-
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tisera sig över till Tyskland. Alla krafter sattes genast i 
rörelse för att få honom häktad. De bedragna hantverkarna 
vände sig till hertigen med begäran härom, grevinnan Ebba 
likaså, och redan den 29 november 1602 skrev Karl till 
Kristian IV, framställde hela förloppet och begärde att 
Anders von Berneck måtte arresteras, tills dess att grevinnan 
Ebba fått utföra sin sak emot honom. Den inflytelserika 
grevinnan nöjde sig dock ej med denna diplomatiska 
pression, utan skrev direkt till den danske konungen, be
rättade ånyo hur allt tilldragit sig och uttalade sina miss
tankar om, att den föregivne friherren icke var den, han 
gav sig ut för. På grund därav anhöll hon, att han icke 
måtte slippa från Danmark, förrän han verkligen bevisat 
sig vara en friherre von Berneck och fullgjort, vad han i 
äktenskapskontraktet utlovat.

Samtidigt vände sig den gamla, mer än sjuttioåriga grev
innan till drottning Anna Catharina och anhöll om hennes 
bemedling hos konungen. Hon misstänkte starkt, skrev hon, 
att hennes dotterdotters make icke vore någon verklig 
friherre, eftersom han på så kort tid gjort så stor gäld, 
förslösat alla Birgitta Grijps klenoder samt t. o. m. sökt 
göra invisning i hennes gods. Kunde han verkligen bevisa 
sin börd, skulle grevinnan ej tveka ”att avfärda henne i 
hans följe eftersom hennes stånd kan vara likmätigt”.

Den 27 december 1602 svarade Kristian IV på Karls brev, 
att det syntes honom betänkligt att arrestera en person, som 
uppgav sig vara en österrikisk friherre, särskilt som han ej 
var formligen anklagad. Men för god grannsämjas skull 
ville han dock hålla honom häktad till den 12 februari. Om
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till denna tid någon fullmäktig utskickades, vilken i veder
börlig ordning kunde anklaga honom, ville konungen ned
sätta en kommission att rannsaka i målet, men om icke 
någon dylik anklagelse framställdes före den 12 februari, 
måste konungen släppa honom lös. Därjämte fordrade han, 
att grevinnan Ebba skulle ikläda sig alla omkostnader för 
hans arrest.

Då detta brev skrevs, var friherre von Berneck redan 
häktad, men hans uppträdande tycks därvid ha varit så 
sansat och värdigt, att danskarna ej kunde undgå att känna 
sig imponerade av hans säkerhet — något som tydligt fram
går av Kristian IV:s nyss citerade skrivelse. Genast efter 
häktningen vände sig friherren till konungen i tvenne den 
24 december skrivna brev.

I dessa framställer han sig såsom ett offer för hertig Karls 
förföljelser, och det hade varit dessa, som nödgat honom 
att fly från Sverige. Dock hade han ingenting gjort, som 
berättigade Karl att så antasta honom. Han var dessutom 
ej svensk undersåte, och den svenske riksföreståndaren ägde 
således ingen makt över honom. Det var väl sant, att han 
på sin brådstörtade flykt ur landet glömt att betala några 
svenska köpmän, men detta var icke någon giltig anledning 
att häkta honom, då han ju genom sitt giftermål ägde till
räcklig egendom i Sverige, av vilken dessa kunde göra sig 
betäckte. Han tillät sig dessutom att påpeka, att hertig 
Karl var skyldig hans avlidne svärfader en större summa 
penningar, som lämpligen kunde användas till detta ända
mål. Då han nu emellertid häktats, fordrade han kaution 
för att de omkostnader, som han därigenom komme att få
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vidkännas, även skulle ersättas honom. Vad slutligen 
grevinnan Ebbas brev beträffade, så vore detta framtvingat 
av hertig Karl och alls icke något uttryck för den gamla 
grevinnans verkliga mening. Beskyllningarna voro lätta att 
bemöta. Det var sant, att han icke utbetalat någon morgon
gåva, såsom han i äktenskapskontraktet förbundit sig till, 
men därtill hade han de bästa skäl, då han ej fått ett 
kopparöre av den i samma kontrakt omförmälda hemgiften. 
Grevinnan Ebbas andra påstående, att han fört sin hustrus 
guld och silver ur landet, var däremot ända igenom osan
ning, enär han icke medtagit ett enda lod, såsom hans hustru 
kunde intyga. Men även om han det hade gjort, låge väl 
däri intet orätt, då detta silver var hans och hans hustrus 
lagliga tillhörighet. Birgitta Grijp hade han väl fört med 
sig ur landet, men detta hade skett med hennes egen vilja 
och samtycke, och däremot ägde ingen rätt att föra någon 
talan, då de voro lagligen gifta med släktens samtycke.

I ett kort därefter skrivet brev vände sig den unga fri
herrinnan till den danska drottningen, vitsordade i allt 
Anders von Bernecks uppgifter, omtalade att hennes ”ge
liebter Herr” måst fly från Sverige på grund av hertig 
Karls ”hinterlistiga” förföljelser, och bad drottningen bliva 
deras beskyddarinna. Hon undertecknar brevet: ”Brigitta, 
Freyherrin vann Berneck, Geboren Greyfin zu Winäs.”

Det var således all anledning för den danska regeringen 
att känna sig tveksam i en fråga som denna, där sannolik
het stod mot sannolikhet, och konungens något avvisande 
brev till hertig Karl förefaller vara fullkomligt motiverat 
av de arresterades uppträdande. Emellertid underrättade
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Karl grevinnan Ebba om det svar han erhållit samt bad 
henne skyndsamt sända en fullmäktig ned till Danmark. 
Detta skedde, och samtidigt anhöll Karl att på grund av 
de svåra kommunikationerna få uppskov med målet till den 
första maj. Även konung Sigismund i Polen, som troligen 
genom grevinnan Ebba blivit intresserad i saken, skrev till 
Danmark och anhöll, att von Berneck måtte bliva anhållen 
— såsom hertig Karls hantlangare. Slutligen skickade 
grevinnan Ebba en skrivelse till Kristian IV och omförmälde 
däruti, att hon nu äntligen fått vissa dokument i sin hand, 
som klarligen visade, att den förmente friherren icke var 
den, han gav sig ut för.

Detta brev är av den ii januari — vilket visar, att 
grevinnan ej sölat i sin process —, den 23 nedsatte 
Kristian IV en särskild kommission att rannsaka härom, 
och med ledning av grevinnans dokument lyckades kommis
sionen att redan den 25 pressa fram en del av sanningen 
ur den mystiske äventyraren.

Sedan det genom dokument bevisats, att någon ätt von 
Berneck ej längre existerade i Tyskland, bekände han sig 
efter åtskilliga omsvep icke vara någon friherre, utan blott 
”ehn utaff Berneck”, samt dessutom ej från Österrike, utan 
från Bayern. På grund härav dömdes han av kommissionen 
att mista äran, men däremot ansåg sig kommissionen icke 
äga rätt att straffa honom till livet, såsom grevinnan Ebbas 
fullmäktige yrkat.

Då denna dom med rätta syntes föga tillfyllestgörande, 
befallde Kristian IV, att rättegången på nytt skulle upp
tagas inför Köpenhamns byting, vilket skulle avgöra, om
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bedragaren borde straffas till livet eller ej. Här kom man 
genast något längre med honom, ty här bekände han sig 
slutligen ”icke at kallis Anders von Berneck utan Anders 
Haltte” eller Holter — såsom namnet sedermera skrives. 
Processen drog emellertid om, ty Holter förefaller att ha 
varit en förslagen man, och den 10 april nödgades hertig 
Karl att till de svenska kommissarierna i Danmark avsända 
ett brev med påminnelser. ”1 vele”, skrev han, ”ock för- 
höre med de danske kommissarierna, om vi skola hava till 
att förvänta någon rätt på den ärelöse skälmen, som sig 
haver kallat Andreas von Bernick. Så vilja vi sända en 
dit, så framt han må komma säker dit och sedan tillbaka 
igen, som förbemälte Andreas von Bernick där med rätta 
förföljer. Ändock vi veta fuller, vad rätt oss vederfares, 
hava vi sänt till gränsen Johan Starkar med fullmakt och 
befallning förenämde Andreas von Bernick att anklaga.” 
Till yttermera visso medsände han en vederbörlig an
klagelseskrift, i vilken han anhöll, att Holter måtte såsom 
en bedragare mista liv och ära. Bland annat skrevs i denna: 
”att efter hans furstelige nåde icke annat haver vetat, såväl 
som flere andra, både furstar, grevar, friherrar och andra 
av adel, än att han skulle vara den man, han haver givit 
sig ut före, därföre är honom skedd stor ära, både av hans 
furstlige nåde själv såväl som av andra furstlige och grev- 
lige personer, därigenom han haver fått tillfälle att sätta 
sitt pålniske uppsåt vidare i verket och sedan övertalat väl
borna grevinnan fru Ebba, att hon haver samtyckt och be
viljat giva honom sin dotterdotter till äkta.”

Denna diplomatiska not hade verkan, ty den 16 april
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erhöllo Köpenhamns borgmästare och råd befallning, ”att 
I med aller förste leilighed och uden nogen lang forhalning 
lader forenefnde Anders Holte indkomme for eder uti rette 
och siden der paa kiender och dömmer, om forenefnde 
Anders Holte for saadan hans bedrifft och förseelse böer att 
staais paa liffuit eller icke.”

Detta är tyvärr den sista underrättelse vi ha om Anders 
Holter och hans öde. Om han verkligen dömdes icke blott 
från äran, utan även från livet, framgår ej av några nu 
bevarade handlingar, ehuru av åtskilliga senare brev att 
döma det sista alternativet förefaller antagligare.

Säkrare äro underrättelserna om Birgitta Grijp. Länge 
änka eller frånskild hustru trädde hon på nytt 1616 i brud
stolen, denna gång med Peder Nilsson Natt och Dag, men 
detta nya äktenskap upplöstes snart genom hennes död, som 
troligen inträffade 1622.

(1894)

60



EN ÄVENTYRARE

EN ÄVENTYRARE.

I ÖREBRO SKOLA OCH I UPPSALA.

En knapp fjärdingsväg från Örebro ligger byn Wivalla, 
som på 1500-talet liksom nu var uppdelad i tre bondgårdar. 
Den mellersta gården ägdes på Karl IX :s tid av Nils Jon
son, som varit ryttare under vasakonungarna Erik, Johan 
och Karl samt slutligen tjänt sig upp till kvartermästare. 
På Johan III:s tid hade han gift sig med bonddottern Maret 
i Wivalla och med henne fått den lilla gården, för vilken 
han 1590 under sin livstid erhöll skattefrihet till belöning 
för den tjänst, han hade gjort mot rikets fiender.

Nils Jönson och hustru Maret efterlämnade en son, som 
blev sockenskräddare, och två döttrar, av vilka den ena, 
Elisabeth, vid aderton års ålder trädde i brudstol. Brud
gummen, som hette Sven Larsson, var fogde hos ståthållaren 
på Örebro slott, Jost Kursell, men slog sig efter sitt gifter
mål — år 1600 — ned på Wivalla såsom bonde. Då han 
slutligen 1615 avled, efterlämnade han fyra söner och tre 
döttrar. Efter fyra år gifte hustru Elisabeth om sig med 
en Erik Jacobsson och fick med honom ytterligare två söner 
och två döttrar. Barnsölen kommo således tämligen tätt på 
varandra, ty utom de elva levande barnen hade Elisabeth
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Nilsdotter antagligen fått flera, som dött vid späd ålder — 
det var ju det vanliga vid den tiden — och slutligen avled 
hon själv i barnsäng 1623.

Av döttrarna gifte sig en, Ingeborg, med en bonde, Per 
Jonsson, och fick med honom flera barn, som just ej tyckas 
ha varit några dygdemönster. En av dem, Cecilia, kom 1646 
inför häradsrätten, därför att hon haft en liten kärleksaffär 
med en bondson på granngården, men trots detta ville 
ingendera parten äkta den andra, och Måns — så hette 
älskaren — fick därför plikta 40 daler för mökränkning 
och ”förlika Ceciliam som vanligt är”. Vid ett annat till
fälle dömdes bonden Hans i Järstad till 3 dalers böter, 
därför att han kallat Cecilias syster Karin ”en kammar
jungfru, så mycket därmed menandes, att hon skulle vara 
lättfärdig”. Av Sven Larssons och Elisabeth Nilsdotters 
söner blev en, Jacob, sergeant och tycks ha varit tämligen 
slarvig. Den aktningsvärde i familjen var sonen Johan, som 
visserligen aldrig kom långt här i världen, men var en from 
och pietetsfull man, icke utan alla litterära intressen. Efter 
ganska ordentliga studier blev han huspredikant och in
formator hos den adliga familjen Lodh på Edby i Uppland, 
men avled kort efter 1645, troligen ogift och säkerligen 
barnlös.

Äldst bland Sven Larssons och Elisabeth Nilsdotters söner 
var nog denna berättelses hjälte, som uppkallats efter far
fadern och således till en början hette Lars Svensson, innan 
han efter ankomsten till Uppsala latiniserade sitt namn till 
Laurentius Svenonis Wivallius. Såsom han själv uppger 
var han född 1605.

62



EN ÄVENTYRARE

Fadern, vilken såsom f. d. fogde ju hade en något högre 
rangställning än de vanliga bönderna, beslöt tidigt, att 
sönerna skulle gå den ”lärda vägen” och bliva präster eller 
skrivare, och med anledning därav sattes de båda äldsta 
gossarna Lars och Johan i Örebro skola. Denna var den 
måhända yppersta i det dåtida Sverige, och kort efter det 
att de båda bröderna intagits i läroverket, blev mäster Jacob 
Bose Rudbeckius skolans rektor — en bland de mest ener
giska och initiativrika skolmännen under hela 1600-talet.

I yttre avseende var skolan ej lika lycklig. Den byggnad, 
där de vid pass hundra skolgossarna höllo till, var ett 
gammalt förfallet hus, som under medeltiden gjort tjänst 
såsom gillestuga, men som dragits in av Gustav Vasa och 
apterats till skola för ”Närkes ungdom”. Det bestod av 
tvenne våningar, av vilka den nedre var av sten och den 
övre av trä med ett tak av torv och näver. I början av 
1600-talet beskrives det såsom ”till hälften instörtat”. 
Rummen voro blott fyra, nämligen en sal och en kammare 
i varje våning, och av dessa användes den övre salen blott 
vid högtidliga tillfällen. Alla de hundra gossarna samlades 
i den undre salen, där de olika klasserna samtidigt under
visades, och stimmet bör därför ha varit fruktansvärt. 
Atmosfären var förmodligen ännu mera avskräckande, och 
därtill kommer, att rummet var oeldat, ty först 1625 — 
således flera år efter det att bröderna från Wivalla lämnat 
skolan — sattes där upp en kakelugn.

Undervisningen började redan klockan fem på morgonen, 
och de små parvlarna, vilka redan vid sju eller åtta års 
ålder togos in i skolan, fingo därför även under de mörka
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vinternätterna begiva sig hemifrån omkring halv fem för 
att i rätt tid kunna vara med om morgonbönen, som räckte 
en hel timme till klockan sex. Den läsning, som därefter 
började, inskränkte sig såsom vanligt i den tidens skolor till 
kristendom och latin. Det var Luthers katekes, som gossarna 
i alla möjliga former fingo i sig, sedermera Hafenrefers 
benhårda teologi, men därjämte ock latinsk grammatika 
samt Cicero, Vergilius och Terentius. Moderna språk lästes 
naturligtvis ej alls, ej heller historia, naturkunnighet, 
svenska och dylika nya ämnen, utan — i de lägre klasserna
— endast något matematik och — i de högre — grekiska 
samt logik och retorik. Någon mångsidig bildning fingo 
alumnerna härigenom visserligen icke, men en dess mera 
grundlig inom ett begränsat område. Båda bröderna skrevo 
därför en ganska god latin, både på vers och prosa, och de 
talade det nästan bättre än modersmålet. Det var ju också 
för dem det naturliga umgängesspråket, och om Bose Rud- 
beckius, rektorn, berättas, att ”han stängde in sina barn 
och lät dem ej vara bland folket, på det de skulle lära latin 
förr än svenskan”. Den skolgosse, som råkade att säga ett 
svenskt ord, fick till straff bära titeln ”asinus”.

Men i undervisningen skedde ett avbrott, som för den 
äldste av piltarna från Wivalla nog var mycket kärkommet
— det var den s. k. socknegången, i vilken man tvivels- 
utan har att söka orsaken till, att så många av denna tids 
studenter slutade såsom ”driftedjäknar” och vagabonder. I 
stället att ge de vanligen mycket fattiga skolgossarna 
något underhåll, gav man dem anvisning på vissa socknar, 
i vilka de vid de stora helgerna fingo två och två draga
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kring och tigga. Och detta friluftsliv var något annat än 
att sitta instängd i den kvava skolsalen och plugga katekes 
eller latin. Med en säck på ryggen vandrade de då från 
bondgård till bondgård, stämde utanför dessa upp någon 
latinsk cantilena eller en psalm och bjödos så in att äta och 
dricka av den välfägnad, som högtiden till ära dukats upp, 
och sedan de fått penningar och förning i den ”matsäck”, 
de buro på ryggen, vandrade de vidare till nya kalas. Helt 
visst var det denna glada socknegång, som bestämde 
mångens val av levnadsbana.

Johan från Wivalla hade antagligen redan på skolbänken 
bestämt sig för prästens kall, men den äldre, Lars, kände 
nog med sig, att det yrket ej rätt passade honom, och han 
slutade därför skolan för att bliva fogde eller något dylikt. 
Men försöket misslyckades. Genom faderns förbindelse med 
familjen Kursell fick han plats på dess egendom Sjösa, an
tagligen såsom något slags skrivare, men gjorde sig där 
skyldig till en ”oegentlighet”, som nödgade honom att 
skudda Sjösas stoft av sina fötter och försöka något annat. 
Om arten av denna transaktion få vi endast en antydan. 
Då han sedan utfrågades om sitt uppehåll på Sjösa, med
gav han, att han av en köpman tagit ett stycke tyg till 
klädnad, men förklarade tillika, att han gjort det, därför 
att hans fader haft något att fordra på sin lön hos Kursells. 
Då han emellertid måste inse, att varken Kursells och ännu 
mindre köpmannen skulle godkänna denna självpantning, 
gav han sig i väg, först till universitetet i Uppsala, där 
han på våren 1623 vid aderton års ålder inskrevs såsom 
student. Möjligen var orsaken, att han där trodde sig kunna
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räkna på en beskyddare i professorn, sedermera domprosten 
Lars Wallius, med vilken han var befryndad och som också 
tycks ha hjälpt honom.

Svårigheten att bliva student var den tiden så gott som 
ingen — allra minst för en yngling med en så överlägsen 
begåvning och så goda kunskaper som den unge fogdesonen 
från Wivalla — och någon egentlig studentexamen förekom 
icke, utan endast en fullkomligt formell prövning inför 
dekanus. Men dess svårare voro de prov, som kamraterna 
läto nykomlingen genomgå. Några ”nationer” funnos då 
ännu icke, men i stället hade studenterna från en viss bygd 
konstituerat sig själva till ett slags gillen, vilkas uppgift var 
att ”taga hand om” nykomlingarna och initiera dem i det 
glada studentlivet. Så snart ”beanen” eller ”gulnäbben” 
skrivit in sig vid universitetet och svurit studenteden, 
tvingades han att till äldre ”landsmän” betala s. k. nummos 
balneares eller tvagningspenningar, vilkas storlek bestämdes 
efter dessa äldre herrars ålder såsom studenter. Och där
efter samlades alla nykomlingarna för att genomgå den 
fruktade ”depositionen”. Därvid utkläddes de i en brokig 
lappdräkt, deras ansikten svärtades, på huvudet fingo de 
en hatt med långa öron och horn, och i deras mun satte 
man in ett par svinbetar, som de vid äventyr av käpprapp 
tvingades att hålla kvar under hela ceremonien. Sedan de 
därefter samlats i depositionsrummet, uppträdde depositor, 
en äldre student, som av konsistoriet utnämndes till denna 
plats och vars syssla var ganska eftersökt, emedan nykom
lingarna måste betala honom en viss avgift, på vilken han 
som det tycks i regeln kunde draga sig fram under året.
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Med käpprapp jagade depositorn nu in skaran i salen, där 
åskådarna samlats, och där ställde han upp delinkventerna 
i en cirkel samt höll till dem ett tal, vari han uppräknade 
ungdomens lyten och brister samt påpekade nödvändig
heten av att genom studier utplåna dessa. Därpå gjorde 
han recipienterna åtskilliga frågor, som redan fysiskt sett 
voro mycket svåra att besvara, emedan deposituri vid 
svarets avgivande nödgades hålla svinbetarna kvar i 
munnen. Svaren blevo därför endast ett slags grymtning, 
som åter renderade dem käpprapp och örfilar. Men till sist 
kom den idealistiska förklaringen: tänderna betecknade 
omåttlighet och ungdomsutsvävningar, och det var från 
dessa fel de nu skulle befrias. Ur en pung framtog depositorn 
en träklave, med vilken han ryckte ut tänderna. Därpå av
lägsnades åsneöronen för att beteckna studiernas förädlande 
inflytande på människan, vidare borttogos hornen, rå
hetens symbol, och till sist tog han ur pungen en stor trä- 
hyvel, med vilken han hyvlade recipienternas mage, rygg 
och sidor till tecken på den stundande hyfsning, som uni- 
versitetslivets studier skulle giva. Vidare hälldes en skål 
vatten över var och en, varefter de tämligen omilt torkades 
med en trasa. Ceremonien slutade därmed, att depositor 
uppmanade ”penalerna” att avlägga gamla ovanor och 
ikläda sig ett nytt liv. Därefter förklarade han dem för 
”fria studenter”, dock med den mycket viktiga inskränk
ningen, att de under sex månader måste bära den svarta 
penalkappan och varje dag hembjuda sin tjänst åt äldre 
studenter från samma hembygd.

Dessa senare uttogo också genast sina rättigheter, ty
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omedelbart efter depositionen måste nykomlingen bjuda de 
äldre landsmännen på ett s. k. kornutöl, som förmodligen 
medtog större delen av hans kassa för terminen, och då den 
sex månader långa penaltiden var slut, fick han fira denna 
onekligen lyckliga tilldragelse med ett nytt gille, ”Chopho- 
teria”.

Laurentius Wivallius — såsom den nye studenten nu 
kallade sig — hade emellertid tur, i det att den mödosamma 
penaltiden avbröts strax i början. Kort efter det att han 
”deponerat”, utbröt nämligen pesten, och universitetet upp
löstes i följd härav. Vårterminen, som eljest slutade vid 
rötmånadens början, avbröts nu redan med ingången av 
juni, och först med nästa års början kom 'Wivallius tillbaka 
till Uppsala — då ej längre såsom penal.

Någon miljö för en natur som Wivallius kunde det då
tida Uppsala ej giva. Staden var knappt mer än en större 
bondby med låga, torvtäckta timmerhus. Endast runt kring 
domkyrkan reste sig några förfallna stenhus, där konsis
toriet samlades, biblioteket var inrymt och föreläsningarna 
höllos. Gustavianum, som blev färdigt just under Wivallius’ 
studentår, var ännu blott ett envåningshus. Borgerskapet var 
fattigt och utan drift, studenterna tämligen talrika och 
mycket bråkiga och råa, professorerna få — endast nio — 
och med några undantag alldeles odugliga. Bäst voro teo
logerna, men av deras lärdom drog Wivallius väl den 
minsta nyttan. Juridiken, för vilken han säkerligen hade 
den mesta fallenheten, sköttes av en enda lärare, den odug
lige tysken Justinianus Heiner, och antagligt är väl därför, 
att de kunskaper, som Bose Rudbeckius givit honom ej
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synnerligen ökades genom någon medverkan från profes
sorerna i Uppsala.

Emellertid måtte den unge studenten under dessa år, väl 
på egen hand, ha utvecklat stor flit, ty när vi sedan göra 
hans närmare bekantskap — sex år därefter — är han tyd
ligen mycket beläst, troligen en bland de mera belästa i 
det dåtida Sverige, och dessa studier kan han ej gärna ha 
drivit under sitt fyraåriga vagabondliv utrikes, då han i 
stället — utom språk — lärde sig den unge kavaljerens 
idrotter: rida, fäkta och dansa. Hans mera lärda studier 
måste därför antagligen förläggas till tiden före 1625, då 
han blev tjugu år och lämnade Uppsala. Hans beläsenhet 
omfattade då de klassiska auktorerna, som han obesvärat 
citerar ur minnet; likaså visade han sig mycket hemma 
i den tidens filosofi, och han utvecklade, när så behövdes, 
en dialektisk färdighet à la Erasmus Montanus. I den teo
logiska litteraturen var han naturligtvis, liksom hela sam
tiden, förfaren, men därjämte även i den juridiska, vilket 
var mera sällsynt. Hans egentliga intressen tyckas dock ha 
varit språkliga, och för sin bror uppgav han — sannolikt 
med en viss rätt — att syftet med den utrikes resa, han 
företog, var att studera främmande, levande språk. Dessa 
studerades, som bekant, icke vid denna tids universitet eller 
i skolorna, och enda sättet att förvärva dylika kunskaper 
var således att praktiskt, på resor, inhämta dem. Han lärde 
sig också danska, tyska, holländska, engelska, franska och 
italienska samt — att döma av några citat — troligen ock 
något spanska. Dessutom skrev han icke blott latin, utan 
ock grekiska, ritade och komponerade. I begåvningens
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mångsidighet hade han således ej många likar bland sina 
svenska samtida.

Redan under sitt andra studentår, då han blott var nitton 
år gammal, började han uppträda såsom poet, både på latin 
och svenska, och belöningen uteblev ej heller. I augusti 1624 
återupprättade nämligen Gustav Adolf det gamla medel
tida, men sedan alldeles förfallna kommunitetet för 100 
studenter. Mot erläggandet av endast 8 öre i veckan erhöll 
kommunitetsstudenten fri bostad och kost, och denna senare 
var ganska riklig. Så t. ex. serverades på söndagen till mid
dagen kål med gryn eller ärter, fläsk och kött samt stek; 
till aftonen köttsoppa, färskt kött samt höns eller annan 
fågel; på måndagen till middag ölsoppa eller äggsoppa, 
strömming och ”blötta” gäddor, till aftonen gröt, kokad 
sill och torsk. Bostaden var sämre, och tre studenter måste 
dela samma rum.

Vid den examen, som hölls i december 1624 med dem, 
som sökte inträde i kommunitetet, var också Laurentius 
Svenonis från Södermanland, och trots sin ungdom bestod 
han denna examen till konsistoriets fulla belåtenhet, i följd 
varav han också uppräknas bland dem, som ”blevo in 
publico Consistorio antagna och trädde den 12 till disk på 
kommunitetet”. Härmed var hans studietid ekonomiskt 
tryggad, och en mindre orolig natur än Wivallius hade an
tagligen låtit sig nöja med den säkra levnadsbana, som nu 
öppnade sig för honom. Men redan en månad efter inträdet 
i kommunitetet avbröt Wivallius helt tvärt sina studier, 
utan att, såvitt man vet, några yttre skäl förelågo. Någon 
förseelse vid universitetet begick han icke, men icke dess
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mindre snörde han redan i januari 1625 sin ränsel, valedi- 
cerade studierna och begav sig ut på vandring i den stora, 
vida världen. För kamraterna synes han ha uppgivit, att 
han ville ut att studera främmande språk och förvärva sig 
”experiens”, och antagligen var detta också den drivande 
orsaken. Uppsala föreföll honom nog blott såsom en tråkig 
och enformig bondby, där ingenting hände, och studenterna 
— med deras kornutöl, deras depositioner och slagsmål — 
såsom latintalande bondlurkar. Men samtidigt hörde han 
från Tyskland berättas om det ena spännande äventyret 
efter det andra. Och dessa locktoner blevo allt svårare att 
motstå. Men poet som han var, tycks han icke ha lagt 
någon vikt vid en dylik resas ekonomiska svårigheter, och 
då han drog ut från Uppsala, medförde han antagligen intet 
annat än sitt goda huvud och sitt oförbränneliga humör. 
Som vi skola se hjälpte dessa honom också under åtskilliga 
år fram i världen.

Till hela sin läggning var Wivallius idealet av en galg- 
fågel, och man nästan beklagar, att Holger Drachmann ej 
lärt känna honom, ty ett bättre stoff än denne sorglöse 
vagabond och poet kunde han ej ha fått. I varje fall var 
han av kraftigare virke än de gestalter, som Drachmanns 
egen fantasi skapat, och långt mera ”frigjord”, än en modern 
författare vågar göra sin hjälte. Ty vart denna ”farande 
sven” kommer på sitt irrande vandringsliv — det märker 
man ständigt — verkar han såsom sol och fest; få ha så 
intensivt som han varit fyllda av lusten av leva, så gått 
upp i njutningen att vara till och varit så oförmögna att 
stå emot sinnevärldens många frestelser. Ingen kunde falla
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för dem med mindre ruelse och större abandon än han — 
vare sig det gällde kärlekens eller guldets lockelser. Och 
man gör tjuguåringen en blodig orätt, om man lånar färgen 
till hans porträtt från den Wivallius, som vi sedan lära 
känna — hård, småsinnad och desillusionerad efter åratals 
fängelse och lidanden av alla slag. Det, som hos tjugu
åringen slår oss, är däremot fanfarklangen i hela hans 
väsen, ett strålande temperament och ett överdådigt livs
mod. Hart var hänsynslöst självisk och beräknande, om man 
så vill, men hans beräkningskonst var i själva verket blott 
romanförfattarens; han var slug och djärv, men på samma 
gång lättsinnig och obetänksam, och för nöjet av ett lyckat 
tjuvpojksstreck kunde han våga vad som helst. Det spän
nande äventyret älskade han för dess egen skull. Vann han 
något på det, var det gott och väl, men även om vinsten 
blott var själva äventyret, tvekade han ej att kasta sig in 
i det, hur livsfarligt det än kunde vara, och någon nykter, 
världsklok förmåga att avväga utsikter och risker hade han 
icke, utan i stället sprang fantasien i väg med honom, så 
att de svagaste möjligheter förbyttes till säkra utsikter. Men 
också i ett annat avseende var han en Peer Gynt, som mera 
levde bland inbillningens skimrande luftslott än i verklig
hetens värld. När äventyret var över, diktade han om verk
ligheten, så att denna blev ännu mer fantastisk och roman
tisk, och ej sällan ljög han ihop — för att begagna ”le mot 
propre” — långa historier, som visserligen voro mycket 
märkvärdiga, men ganska farliga för honom själv.

Vidare var han abnormt fri från all moral, och därav 
gjorde han aldrig någon hemlighet, utan framlade sin ytterst
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originella livsfilosofi, som om denna varit den mest erkända 
i världen. Ett litet sammandrag av denna, delvis med hans 
egna ord, ger oss därför den resande studentens bästa 
signalement.

En person, som är född av ärligt folk — skrev han — och 
som kommer att vandra i främmande land, han stöter 
samman med fiender, med vänner och ovänner; oförmodat, 
mot sin egen vilja råkar han i motgång och olycka, ofta 
står han utan pengar, och måste likväl fram till lands eller 
vatten. Vad skall han då göra? Av sin ära förbjudes han att 
sälla sig till den hop, som far kring landet, rövar och stjäl. 
Att tigga blyges han. Att helt enkelt stanna kvar på den 
ort, dit han kommit, passar honom heller icke, ty då blir 
han till sist arresterad för gäld och kastad i fängelse. Arbeta 
har han ej lärt, grava orkar han icke. Vad skall han då 
göra? Sanningen förslår ej i alla väder. Säger han på värds
huset, som sanningen är, att han inga pengar har, då får 
han varken mat, dryck eller logement, utan får lägga sig 
med hungrig mage under bar himmel. Säger han sanningen 
för postmästaren, får han ingen häst, men måste löpa till 
fots. Har han en god klädnad och vill sätta denna i pant, 
får han ej dess halva värde. Säljer han den, blir slutet värre 
än början, ty kommer han såsom en slurvig hund, blir han 
av ingen respekterad. Folk, som förstår att uppskatta ens 
kvaliteter, träffar man ej på i var bondby, och bonden 
skänker ej bort en beta bröd för hundra ord latin. Jag 
tror också, att ännu har ingen slagit sig igenom världen, 
som alltid talade sanning. Hade han än Fortunati pung, 
kunde han dock befara, att man för den pungens skull
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toge livet av honom. En hög ståndsperson får ofta giva sig 
ut för en ringare, och en bonde får ofta uppträda såsom 
herreman, så vida han vill komma igenom. Dulce bellum in- 
expertis! De, som själva försökt ont och gott, förakta ej en 
fattig karl, som av oförsiktighet förser sig, och det finns 
ett gammalt ordspråk, som säger: man kan ljuga, men aldrig 
stjäla sig igenom ett land. Nöd bryter järn, och Gud vet 
bäst, vad jag fattig karl måst utstå i främmande land, innan 
jag kom så vitt, att jag något i världen kunde se och lära. 
För grova synder har jag väl tagit mig till vara, såvitt som 
mänskligt och möjligt varit. Men det bekänner jag, att 
jag stundom måst uppträda som herreman, stundom som 
bonde och stundom som tiggare.

Denna filosofi utvecklade han för den danska regeringen, 
medan han satt fängslad i Danmark. Men samma moraliskt 
tvivelaktiga världsåskådning framlade han också för det 
svenska riksrådet. När man vid rannsakningen inför denna 
frågade honom, om han icke ansåg det vara orätt att ljuga 
och bedraga, så svarade han med att recitera en lång visa, 
som han därom gjort, medan han satt i fängelse, och vidare 
berättade han oförbehållsamt, att när han såg någon rik 
köpman, som hade råd att förlora något, så gav han sig 
i spel med honom. Vann köpmannen av honom en daler 
eller tjugu, så ville han väl gärna betala, men han hade 
intet att betala med. Och efter köpmannen hade råd att 
våga så mycket, kunde han väl låna honom en 100 eller 
200 gyllen. Skulle jag vara penitus därför contemnendus, 
att jag haver rasat något i min ungdom och är bliven en 
italienare, fransos eller dansk, tysk eller engelsman, polack
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eller holländare något skyldig? Minsta parten vet, var jag 
är född, icke om jag är en jude eller en grek. Mången annan 
drager från Sverige och förstör allt det, han fått med sig, 
men mina resor ha ej kostat Sverige ett öre, ty jag tror ej, 
att jag i hela mitt liv fått tio daler till hjälp från mitt 
fädernesland. Det är väl sant, att jag lånat något av ita
lienare och andra sådana judiska bröder, och det är också 
sant, att jag icke så alldeles riktigt kunnat betala dem — 
ty mina växlar ha mig ofta, ja mestadels fallerat — men 
vad jag icke förr gjort, kan jag framdeles göra, såframt de 
komma och kräva mig. Men jag hoppas, att de icke alla 
veta, var jag är hemma.

Det var med dessa breda och bekväma principer Wi- 
vallius i januari 1625 drog ut i världen att vinna ”ex- 
periens”.

PÅ VANDRARSTRÅT I EUROPA.

Någon bestämd plan hade han nog icke för sin resa, 
och i varje fall ansåg han sedermera ej lämpligt att avslöja 
denna hemlighet — om det nu var någon. Själv uppger 
han, att han till en början i sällskap med en annan student 
vandrat till Trondhjem i Norge, men denna fjälltur mitt 
i vintern förefaller mindre sannolik, och i varje fall tycks 
han redan i mars eller april ha befunnit sig i Hamburg. 
Där blev det antagligen slut med reskassan, och då andra 
medel till uppehälle tröto, nödgades han taga värvning hos 
den kommissarie, som holländarna skickat till Hamburg för
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att uppbringa trupper till undsättning av det av spanjorerna 
belägrade Breda. Krigstjänsten blev dock ej långvarig, ty 
redan åtta dagar efter de värvade truppernas framkomst, 
erövrade Spinola staden, och därmed slutade Wivallius’ 
korta krigarbana. Bland de trupper, som skulle undsätta 
Breda, funnos ock sjuttio kompanier engelsmän, och med 
någon eller några av dem stiftade Wivallius förmodligen 
bekantskap och reste i varje fall över till England — hur 
och med vilka resurser ansåg han sedermera klokast att 
fördölja. I varje fall lyckades han att bortåt ett halvår 
uppehålla sig i England och t. o. m. helskinnad komma där
ifrån. Enligt vad han själv uppger, for han därifrån med 
en engelsk köpman, som skulle bege sig till Danzig, och 
med all sannolikhet var det denne, som fick bekosta den 
gemensamma resan. Detta åter gör det ytterst sannolikt, att 
Wivallius redan nu fått sin huvudsakliga plan färdig. Enligt 
denna utgav han sig vara en för sin trohet mot konung 
Sigismund landsflyktig svensk friherre, Erik Gyldenstierna, 
som på grund av de politiska förhållandena ej kunde få 
några penningar från Sverige, men som däremot nog skulle 
kunna betala sina fordringsägare, blott han kunde komma 
till konung Sigismund i Polen. Förmodligen dukade han 
upp denna historia för köpmannen, och i varje fall upp
trädde han i Danzig såsom friherre Erik Gyldenstierna.

Denna resa var emellertid ytterst farlig, och man kan 
förstå, att Wivallius sedermera visade en påfallande obe
nägenhet att tala om den. Till namnet var Danzig väl en 
fri hansastad, men den stod under den polske konungens 
överhöghet och var i själva verket en polsk stad med en
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viss självstyrelse. Sigismunds landsflyktiga svenska an
hängare hade här sitt förnämsta tillhåll, och enligt Örebro 
beslut 1617 var det för varje svensk vid livsstraff förbjudet 
att med dem ha någon gemenskap; i lindrigaste fall var 
straffet landsförvisning. Men även jesuiterna hade här ett 
seminarium, och mellan dem och den svenska regeringen 
fördes vid denna tid en kamp, som var lika hetsig som den 
oblandat politiska. I ett av sina yppersta tal påpekade 
Johannes Rudbeckius den fara, som låg i den jesuitiska 
propagandan, överallt, säger han, ha jesuitkollegier upp
rättats, i Rom, i Tyskland och i Polen, och till dessa lockas 
våra unga studenter genom utsikt till bättre underhåll. Där 
avfalla de från sin tro och återvända sedan hem för att 
i tysthet söka bringa sina landsmän under den påviska 
träldomen. I Frankrike och England ha vi sett, vartill dessa 
jesuitlärlingar kunna brukas — och här syftar talaren på 
Henrik IV:s mord och Guy Fawkes sammansvärjning.

Den svenska regeringen visade ej heller konvertiterna 
någon mildhet. 1617 hade en student Henricus Petri Häm
merns, vilken studerat hos jesuiterna och sedan återvänt 
till Sverige med brev från Sigismund, först torterats och 
sedan avrättats. 1624 avrättades tre andra studenter, som 
av jesuiterna lockats till avfall från den rena evangeliska 
läran, och man kan därför förstå, att Wivallius ej bekände 
mera om sina förbindelser med jesuiterna, än som var abso
lut nödvändigt. Han medgav dock, att han då och då varit 
inne i deras collegium och hört på deras lectiones. Men 
emedan jesuiterna sedermera hjälpte honom från Danzig, 
är det all sannolikhet för, att han — säkerligen mot vissa
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ekonomiska fördelar — övergått till katolicismen eller för
klarat sig redan vara katolik. En annan farlig bekantskap 
kunde han ej heller förneka: med Gustaf Sparre, en son till 
den avrättade Erik Sparre. Denne hade han besökt i Oliva 
kloster, och då han sedermera i Nürnberg råkade i trång
mål, var det till Sparre han skrev om hjälp. Emedan han 
i dessa brev uppträdde såsom en Gyldenstierna, förutsätter 
detta, att han verkligen lyckats narra Sparre. Säkerligen 
var det ock genom Sparre, som han fick audiens hos Sigis
mund, ty av handlingarna i Nürnberg framgår, att han med 
all sannolikhet personligen känt denne och som det tycks 
även omfattats med en viss ynnest, enär han eljest svår
ligen kunnat skriva till konungen med begäran om pengar. 
Förmodligen uppträdde han inför den polske Vasakonungen 
såsom en svensk aristokrat, vilken blivit landsflyktig i följd 
av sin trohet mot den legitime monarken och som genom 
sina släktförbindelser kunde bli denne av stor nytta.

Likaså tycks han ha stiftat bekantskap med en rik 
engelsk adelsman, ty då man frågade honom, vad han be
ställde i Danzig, svarade han: ”Intet, utan han var alltid 
hos en engelsk nobilem.” Med hjälp av dessa gynnare samt 
även andra — en köpman Hans Schneidern och en Johannes 
Flavius — kunde han uppehålla sig ”en halv vinter,” i 
Danzig utan att råka fast, och troligtvis hade han stannat 
där längre, om ej den svenska krigshären på sommaren 
1626 kommit till Danzig och till lands och vatten inneslutit 
staden. Ett möte med landsmän var emellertid något, som 
Wivallius hade alla skäl att undvika, och därför förklädde
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jesuiterna honom, varefter han med en dyngfora lyckades 
komma igenom den svenska posteringen.

över Danmark for han nu till Holland, där han uppe
höll sig i Amsterdam och Leyden, men om hans bragder 
där tiga källorna. I Nürnberg hade man väl sedermera hört 
några rykten därom och skrev även till Holland om saken, 
men någon klarhet fick man icke. Av en antydan ser det 
ut, som om han där — fortfarande såsom en Gyldenstierna 
— gjort bekantskap med en resande svensk ädling, Karl 
Mörner, och med denne följt till Frankrike, där han 
stannade vid pass ett år. Då man sedermera frågade honom, 
varmed han under denna tid uppehöll sig, svarade han oför
behållsamt, att han ”tog till låns”. Såg han några rika och 
förmögna herrar, gav han sig med dem till tals, och de 
lämnade honom då några hundra gyllen. Vidare förtjänade 
han genom att göra ritningar. Men detta var antagligen 
icke hela sanningen. Den längsta tiden vistades han i staden 
Bourges, och detta berodde nog på, att där befann sig ett 
jesuitseminarium, som antagligen fick bekosta uppehållet.

Från Frankrike förde slumpen honom till Italien och 
därifrån åter in i Schweiz och Tyskland, där den svenske 
friherren bl. a. blev bekant med hertigen av Mömpelgarten 
och där han i Strassburg lyckades lura en professor Mathias 
Bernegger på pengar. Då han slutligen på sommaren 1627 
hamnade i Nürnberg, tycks han till en början ha haft 
fullt upp med mynt och slagit på stort. Ryktet visste t. o. m. 
att berätta, att han i den gamla riksstaden ställt till en 
bankett, vid vilken han haft borgmästarna till gäster — 
en uppgift, vars sanningsenlighet Wivallius dock blygsamt
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förnekade. Därom, yttrade han om detta uppehåll, ”är ock 
mycket utspritt och ingen sanning med”.

Men all ära är förgänglig, och den svenske vagabondens 
var det i hög grad. Hans fordringsägare i Strassburg och 
och Schaffhausen, som fått höra om hans uppträdande i 
Nürnberg, skickade nämligen dit hans reverser och anhöllo 
om hans häktande, och i följd härav sattes den svenske fri
herren in i gäldtornet. Därifrån skrev han på franska till 
Sigismund, på svenska och italienska till Gustaf Sparre, på 
tyska till Hans Schneidern och på grekiska till Johannes 
Plavius — ett filologiskt specimen, som ju visar, att han 
åtminstone i ett avseende ej illa använt sin tid utrikes. Men 
innan svaren hunnit inkomma, började man att misstänka, 
att det ej stod så helt till med hans friherretitel, och redan 
i oktober yppade en av hans umgängesvänner, för vilken 
han oförsiktigt nog tycks ha avslöjat sin sanna person, att 
den svenske friherren i verkligheten var en bondson vid 
namn Laurentius Wivallius. Detta förnekade visserligen 
fången, men så kom ett brev från Gustaf Sparre, i vilket 
denne meddelade, att han skrivit till Herman Wrangels fru, 
som enligt fångens uppgift var hans syster. Av det med
skickade konterfejet — som Wivallius antagligen själv ritat 
— kunde hon väl ej igenkänna honom, men bad så få se 
hans handstil, som hon kunde identifiera. Visade det sig 
då, att fången var hennes broder, var hon villig att betala 
hans gäld. Detta prov föll emellertid ej Wivallius i smaken. 
Han förklarade nu, att han visserligen mycket väl kände 
Herman Wrangel, men denne var ej gift med hans syster, 
utan i stället med hans farbrors dotter. Undanflykterna
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hjälpte likväl blott till att förlänga arresten, och i maj 1628 
nödgades han slutligen bekänna, att han icke var någon 
Gyldenstierna, utan blott en svensk student — just den 
Laurentius Wivallius, som uppgivits.

Fängelsetiden, som varade över ett år — från augusti 
1627 till oktober 1628 — var dock ej så oangenäm, som 
man kunnat föreställa sig. I Nürnberg hade han före ar
resteringen lyckats skaffa sig åtskilliga vänner, som sedan 
besökte honom i fängelset. Bland dem var ock en ung fru, 
Endres Meissels dotter, som nyligen gift sig med en ung 
Wagenseil. Men icke dess mindre hade hon ”und noch eine 
Weibsperson” besökt Wivallius i fängelset, där de haft en 
glad kollation, och som det sedermera visade sig, var planen, 
att Wivallius skulle enlevera den unga frun.

I varje fall behandlade man Wivallius med en sällspord 
mildhet, som tyder på, att även här några inflytelserika 
gynnare lagt sig ut för den sorglöse vagabonden. Till en 
början gällde det, om han ej med livet skulle få plikta för 
sitt skälmstycke, men fredligt nog slutade det hela därmed, 
att Wivallius helt enkelt frigavs, mot det att han på sitt 
hedersord(!) förpliktade sig att betala alla sina kreditorer. 
Själv uppger han visserligen, att anledningen till denna 
ovanliga nåd varit, att han gjort en så förträfflig ritning, 
att denna upphängts i ”rådkonstkammaren i Nürnberg”, 
där en mängd grevar och friherrar av kejsarens armada fått 
se den och blivit så intagna, att de lagt sig ut för honom, 
så ”att mig tillgavs allt vad jag var skyldig bliven och blev 
demitterad av min arrest”. Men detta är en Peer Gynts- 
fantasi. Att Wivallius uppvaktat de maktägande både med

6. — S ch iic k, Svenska bilder. III. g j



EN ÄVENTYRARE

ritningar och skrivelser är nog sant, men han överdriver 
både effekten och framför allt gynnarnas samhällsställning. 
Någon betydelse hade dock sannolikt hans briljant skrivna 
böneskrifter, kanske icke minst den självbiografi, som han 
enligt protokollen inlämnade till rådet i Nürnberg och som 
olyckligtvis förkommit. Enligt dessa protokoll inlämnades 
också en mängd ”Fürbitten” för honom, och resultatet blev 
i varje fall det nämnda: att han utan vidare blev fri mot 
det tämligen illusoriska löftet att betala fordringsägarna, 
om han — såsom det naivt nog heter i protokollet — ”i dag 
eller i morgon skulle komma till lycka och förmögenhet”.

En bland vännerna i Nürnberg, Egidius Ayner, tog 
honom till att börja med i sitt hus, men då myndigheterna 
så fort som möjligt ville bli kvitt den tvetydiga främ
lingen, fick han efter några veckor ge sig av och reste 
då till Bamberg, dit han kom tydligen utan en skilling på 
fickan. Detta förklarade han därmed, att han på vägen 
blivit plundrad av soldater; vidare skröt han av sin bekant
skap med konungen i Polen, talade om de växlar, han vän
tade o. s. v. Men då man inom kort började misstänka, att 
främlingen var identisk med den även i Bamberg beryktade 
fången från Nürnberg, fann han tydligen marknaden 
skämd och begav sig nu till Wien. När han kommit dit, be
rättar han själv, såg han ett hus, på vilket det stod skrivet: 
His ist ein gutt Loseij vor armen und reichen. Som han 
själv obestridligen tillhörde den förra kategorien, tog han 
utan vidare in på värdshuset, där han lät sig väl pläga en 
vecka. Men när så värden ville ha penningar av honom 
och han inga hade, så blev han arresterad. På sistone, fort-
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sätter han, ”släppte han honom” — antagligen därför att 
värden fann, att Wivallius genom arresten just ej blev 
bättre i stånd att betala.

De ständiga fängelseuppehållen hade dock möjligen givit 
äventyraren en viss hemlängtan, och då han fått mer än 
nog av den ”experiens”, som han genom sina resor velat 
förvärva, så tycks han ha tänkt på att vända tillbaka till 
Sverige — om det nu var meningen eller om han hade 
någon annan plan, som han ej ville ut med. En resa till 
Sverige var då — i början av 1629 — i varje fall icke 
någon lätt sak. Hela norra Tyskland var då översvämmat 
av Wallensteins trupper, och för dem råkade äventyraren 
ut, när han kom till Magdeburg. Wallenstein — berättar 
han — förmenade, att jag var en svensk spejare och ville 
äntligen hänga mig, men överste Altringer bad för mig, 
och så fingo de veta, att jag några år varit borta från 
Sverige och vandrat, förnummo även, att jag hade någon 
förfarenhet uti världsliga saker. Då Wallensteins fältherre 
Arnim vid denna tid skulle göra ett infall i Preussen för 
att förjaga svenskarna, tillsporde Wallenstein Wivallius, 
om han icke ville bli Arnims sekreterare och tjäna kejsa
ren. Han gjorde honom stora promisser och erbjöd honom 
”gyllene berg”, tillsade honom gradum nobilitatis o. s. v. 
Men Wivallius var naturligtvis ståndaktig och förklarade 
sig blott vilja tjäna sitt fädernesland. Då han emellertid bad 
om respit att betänka saken, sattes han i förvar i Closter 
Lietzke i Jerichow.

Detta är Wivallius’ egen framställning av detta äventyr, 
men man har starka skäl att betvivla dess sanningsenlighet,
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och med någon kännedom om äventyrarens moral, vill man 
gärna föreställa sig förloppet på ett för Wivallius’ patrio
tism mindre smickrande sätt. När han råkat ut för Wallen
steins knektar, sökte han antagligen rädda sitt liv genom 
att erbjuda sig att bli spion, skröt med sin kännedom om 
Preussen och svenskarna och påpekade lämpligheten för 
Arnim att ha en svensk sekreterare. Men antagligen trodde 
man honom ej mer än nätt och jämnt, förskonade honom 
visserligen från galgen, men satte honom för säkerhets skull 
i fängsligt förvar. Och därmed hade han åtminstone vunnit 
sitt huvudsyfte: att för tillfället rädda livet. Efter några 
månaders fängelse förstod han också att återvinna friheten. 
Jag låtsade mig vara sjuk — berättar han — fick en medi- 
cum till mig, ”och därigenom fann jag på en behändighet 
att komma därifrån och gick igenom skiltvakten”. Tyvärr 
har han ej redogjort för detaljerna i denna eskapad.

Närmast flydde han till Holland, men då han därifrån 
ånyo vågade sig in i Tyskland, råkade han ut för Tillys 
trupper. Wivallius hade på ett fartyg rest från Amsterdam 
till Bremen. Men då detta löpte in i Weser, blev skeppet 
visiterat av de kejserliga, och skepparn måste bekänna, vad 
folk han hade ombord; ”därför förrådde han mig och sade, 
att jag var en svensk, varför de förmenade, att jag var en 
spejare, och togo mig fången och förde mig till Stade och 
togo min koffert och rannsakade mig”. Fred hade då ny
ligen slutits mellan kejsaren och Danmark, men de båda 
makternas trupper stodo ännu på var sin sida om Elbe. 
Tilly hade sitt högkvarter i Stade, söder om floden, 
konungen av Danmark sitt i Krempe, norr därom. För
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Wivallius gällde det närmast att rädda resgodset och 
komma över på den danska sidan, och om sin krigslist be
rättar han följande, som väl i huvudsak är sant. Tilly, 
skriver han, var begåvad med högre diskretion än Wallen
stein och befallde att låta mig passera, så framt man intet 
funne hos mig, som kunde vara dem emot, och därefter gick 
Tilly bort. Men den kapten, som tagit mig fången, ville 
icke restituera mig mina saker, med mindre än att jag skulle 
ransonera dem med 30 riksdaler. Vad kunde jag då göra? 
Att disputera med honom tordes jag icke, ty då hade det 
kunnat gå mig som Aesopus diktar, att vargen en gång 
svarat tranan: tacka Gud, att jag icke bet halsen av dig. 
Därför nödgades jag tänka på alla utvägar att skaffa pen
ningar. Nu låg där i samma härbärge en kapten, som nyss 
förut hade tjänat konungen av Danmark; med honom 
gjorde jag mig bekant och bad, att han ville vara mig 
trogen. I så fall ville jag uppenbara honom något hemligt. 
Han lovade mig det. Jag sade: Monsieur, ni ser nu, huru mig 
går, och jag törs icke uppenbara för dem, vad jag är för 
en. Jag är ingen ringa person i Sverige, utan en friherres 
son och heter Erik Gyldenstierna. Jag ber, att ni hjälper 
mig med så många penningar, att jag med dem kan ranso
nera mig och att ni sedan följer med mig till Hamburg. Där 
vill jag kontentera eder dem med all tacksamhet. Jag me
nade nämligen: får du höra, att jag är en sådan person i 
Sverige, så tör du hjälpa mig och följa mig härifrån, ty han 
hade ingen tjänst, utan hade nyss kommit. Han svarade: 
min lägenhet är icke sådan, men jag vill giva eder ett bättre 
råd, så att ni ej har behov att giva ut några penningar.
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Fred är nu gjord mellan kejsaren och konungen av Dan
mark. Hans Majestät ligger strax bredvid i Krempe, och de, 
som ha Hans Majestäts pass, få fritt passera. Emedan ni är 
en sådan ståndsperson och svensk, kan ni nog få pass.

Detta råd följde Wivallius. Han vände sig till den 
danske konungens vice sekreterare Stig Pors, förklarade sig 
vara en svensk friherre och fick verkligen ett pass för fri
herre Erik Gyldenstierna på två vagnar genom Danmark. 
Detta pass skickade han över till Stade och fick nu gratis 
sitt bagage tillbaka. Alldeles ärligt var nu detta icke — det 
nödgades Wivallius sedermera medgiva. Men vad kunde jag 
då göra? Inga penningar hade jag och inga kläder mer än 
jag gick och stod uti. Icke kunde jag gå till fots och tigga, 
och för ingen av de danske tordes jag bekänna min lägen
het, utan därför måste jag capere consilium a tempore.

Av passet förstod han emellertid att draga största möj
liga nytta, ty detta var ju en officiell legitimation på en 
titel, som han förut endast kunnat usurpera. Från Krempe 
begav han sig till Lübeck, där han träffade en Uppsalavän, 
Joakim Danckwart, son till borgmästaren i Nyköping. 
Denne hade han förut råkat i Amsterdam, och både där och 
i Lübeck var Danckwart nog välvillig att ej förråda även
tyraren, till och med så oförsiktig att han lånade honom 
26 riksdaler, och genom honom blev han vidare bekant 
med en i svensk tjänst varande skotsk överstelöjtnant, frände 
till överste Patrik Ruthwen, samt med en svensk kapten Salo
mon. Alla tänkte att med första skepp resa över till Sverige, 
men så fick man i Lübeck höra om ett svenskt sjöslag, som 
utkämpats utanför Wismar (den 26 sept. 1629), och i an-
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ledning härav fingo inga fartyg löpa ut från Lübeck. 
Wivallius, som hade rätt till två vagnar genom Danmark, 
erbjöd då ädelmodigt de andra herrarna att begagna hans 
ekipager, och detta anbud mottogo de naturligtvis med tack
samhet — kanske också mot en lämplig ersättning. I fint 
sällskap, med konungens pass och efter att med Danck- 
warts pengar ha betalat värdshusräkningen i Lübeck reste 
därefter friherre Erik Gyldenstierna genom Danmark. På 
vägen mellan Köpenhamn och Helsingör träffade de Sve
riges diplomatiske agent Fegræus, för vilken den svenske 
friherren presenterades av överstelöjtnanten, och Fegræus 
tycks ha blivit så intagen av denna nya bekantskap, att 
han erbjöd honom fri bostad i sitt hus i Helsingör, där den 
svenske ministern av hänsyn till Öresundstullen bodde.

Från Helsingör togo skotten och Salomon ett fartyg till 
Elbing — Danckwart tycks ha stannat i Lübeck — men 
i stället gjorde den älskvärde och talföre friherren hos 
Fegræus en ny bekantskap: med en svensk ädling, Nils 
Kagg, som kom från Holland och skulle hem till Sverige. 
De blevo genast goda vänner, ”och då Kaggen såg, att jag 
hade behov av penningar, bjöd han själv godvilligt till att 
försträcka mig. Jag tänkte hos mig själv — bekände Wival
lius sedermera, säkerligen ej fullt sanningsenligt — att det 
kommer mig nu till pass. Jag vill taga dem och simulera min 
lägenhet, till dess jag kommer in i Sverige; då kan jag i 
underdånighet angiva mig hos Hans Kungl. Majestät och 
söka nåd och sedan kontentera det.”

Vare sig nu Wivallius hade dessa aktningsvärda före
satser eller ej, så tog han penningarna, och så reste de båda
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vännerna med den kungliga skjutsen genom det då ännu 
danska Skåne. När de kommo till Malmö, hade jag — be
rättar Wivallius — ”icke mer än en gammal röd scharla- 
kansklädnad på mig”, och därför lämnade Kagg honom 
ytterligare penningar, för vilka han lät göra sig en ny dräkt 
av svart kläde. I Malmö träffade de unga herrarna också 
enligt Wivallius’ uppgift på en av de kungliga prinsarna, 
med vilken de ”gjorde sig lustige”, d. v. s. hade ett angenämt 
dryckeslag. Vidare gick vägen genom Lund. Där var väl
borne Henrik Gyldenstierna landsdomare, och när han fick 
veta, ”att jag skulle vara en av de Gyldenstiernor, bjöd han 
mig till sig till gäst och diskuterade med mig om utländska 
saker och fick en behaglighet och gunst till min person och 
bjöd mig hem till sin gård och skänkte mig två hästar”. 
I gengäld förärade Wivallius 20 riksdaler av Kaggens 
pengar till stallbetjäningen och skänkte Kagg själv den ena 
av de båda hästarna.

Resan fortsattes därefter till Hässleholm, där Kagg hade 
en släkting, den gamla adelsdamen Anna Mattsdotter, hos 
vilken de togo in och där de träffade åtskilliga ståndsperso
ner, bland andra en jungfru Gertrud Grijp och hennes 
moster, fru Helena Daa. Meningen var, att de båda resande 
herrarna samma dag skulle fortsätta över den svenska grän
sen, men ”vi måste lova dem att icke draga åt Sverige, 
förrän vi varit deras gäster hemma på deras gårdar. Och 
därför följdes vi åt, Kaggen och jag, till Björkebärga. Och 
det var på en söndag vi kommo dit. Och på tisdagen där
efter ville vi draga åt Sverige, och emedan Kaggen icke 
torde fördrista sig uppenbarligen in i riket, tog han en
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annan väg åt Halland genom Halmstad, och jag fick honom 
förbemälte pass och jag såg det aldrig sedan.”

Innan vi gå vidare i berättelsen om den falske friherrens 
äventyr, torde det emellertid vara nödvändigt att stifta 
bekantskap med den adliga familjen på Björkeberga, dit 
Wivallius nu på sin irrfärd kommit.

PÅ BJÖRKEBERGA.

Herre till Björkeberga var Ulf Grijp, en femtio års gam
mal herre, ovanligt dum, lättlurad och pösande — således 
just en för Wivallius önskvärd bekantskap. Till börden var 
han svensk, men hans fader, Kristoffer Andersson, hade 
i striden mellan Sigismund och Karl tagit den förres parti 
och därför blivit av den segrande hertigen halshuggen. 
Barnen flydde först till Polen, men genom engelsk bemed- 
ling fick den ene av sönerna, Anders, nåd, vände tillbaka, 
återfick släktens gods och kom i hög gunst hos Gustav Adolf 
och Axel Oxenstierna — något, som vi böra erinra oss för 
fortsättningen av denna berättelse. Den andre sonen, Ulf, 
hade andra öden. Från Polen begav han sig till Danmark, 
där han gjorde bekantskap med den tolv år äldre Marga
reta Daa, som innehade de feta skånska godsen Björkeberga 
och Hörlinge, friade och fick ja. Om motiven till sitt gifter
mål uppger han i brev till Axel Oxenstierna säkerligen 
fullt sanningsenligt, att ”min onda lägenhet och gäld hava 
näst Guds gudomliga försyn kommit mig därtill”. Emeller-
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tid blev han genom detta äktenskap en mycket förmögen 
herre, och arvinge till all denna härlighet var hans och 
Margareta Daas tjuguåriga dotter Gertrud, som Wivallius 
så oförmodat lärt känna.

Emellertid fanns det en mörk punkt i Ulf Grijps liv — 
han var i själva verket varken svensk eller dansk, och för 
en gränsbo var denna mellanställning ej odelat angenäm. 
Brodern hade visserligen fått nåd, och denna nåd var så 
utsträckt, att den också med en viss rätt kunde anses om
fatta Ulf. Men för att få åtnjuta den borde han gärna flytta 
över till Sverige och övergiva de sköna skånska godsen, och 
det ville han av lätt insedda skäl icke. Bröt kriget ut, kunde 
han befara, att svenskarna, om de segrade, skulle betrakta 
honom som överlöpare, och likaså hade han allt att frukta 
av danskarna, som i händelse av krig nog skulle erinra sig 
hans svenska börd. Hur han än vände saken, var den så
ledes lika obehaglig, och med sin snabba uppfattning blev 
Wivallius ganska snart på det klara både med Ulf Grijps 
psykologi och med hans farhågor.

Men vi återvända till berättelsen. Bland de damer, som 
Wivallius under besöket på Hässleholm lyckades tjusa 
genom sin språksamhet, sin kvickhet och sina världsmanna- 
later, var ock Ulf Grijps svägerska fru Helena Daa på 
öretorp, och det var hon, som förmådde de båda unga 
herrarna att följa med henne först till öretorp — tydligen 
i syfte att arrangera ett parti mellan den älskvärde svenske 
friherren och Gertrud Grijp. Och när Gertrud från Hässle
holm rest hem till Björkeberga, mottog hon från mostern 
ett brev, i vilket fru Helena skrev, att Erik Gylden-
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stierna, som hon förmått att resa till Björkeberga, ”har ett 
gott, uppriktigt hjärta till dig, så att du visst må förlåta 
dig till honom. Han är din vän, och du må högeligen tacka 
Gud, om Gud haver det så försett. Han är en fin, uppriktig 
karl och haver ett ärligt, uppriktigt gemyt i sig, och hans 
person behagar mig över måttan väl, så att jag mycket 
gärna vill hava honom i mitt svågerskap, om Gud vill så 
hava det, och du må högeligen tacka Gud, ty han är den 
person, som får vilken han vill i hela Sverige. Det vill jag 
låta dig veta, så att du skall hava slikt i tanke och tacka 
Gud för slik en stallbroder”.

Det var föregångna av denna kraftiga rekommendation, 
som Kagg och Wivallius söndagen den i november 1629 
infunno sig på Björkeberga, där de blevo synnerligen väl 
emottagna. På tisdagen bröt Kagg upp för att fortsätta sin 
resa, och Wivallius tänkte också giva sig av samt skickade 
sin dräng och sin häst en mil i förväg. Men då, berättar han, 
”begynte Ulf Grijp och jag igen att dricka, och jag blev 
kvar den natten”. Värden hade tydligen blivit allt mer och 
mer intagen av sin gäst, som pokulerade lika bra som han 
kurtiserade, och för att hindra den svenske friherren att 
resa, skickade han hemligen bud efter hästen och drängen. 
På så sätt kom Wivallius att mot sin avsikt stanna kvar på 
Björkeberga. Det följande gick med en rasande hastighet, 
ty både Ulf Grijp och hans svägerska voro ytterst angelägna 
om att ej släppa den lysande mågen in petto.

Två eller tre dagar efter Kaggs avresa var förlovningen 
redan klar, och Ulf Grijp skickade då bud på sockenprästen, 
herr Peder i Wisseltofta, som ger en ganska målande be-
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skrivning av sitt besök på herrgården. I sammandrag lyder 
denna: Ulf Grijp lät några gånger kalla mig till sin gård 
Björkeberga, och jag kunde förstå, att han med mig hade 
att tala om något synnerligt, som låg stor makt på. Då jag 
nu kom dit, var där stor fröjd och glädje för handen. De 
spelade, sprungo och dansade1, samt ville ock, att jag skulle 
göra mig lustig, men jag ursäktade mig, att min läglighet ej 
var därtill. Så gick jag hän till Ulf Grijp, som låg på sin 
säng i stugan, och sporde, vad det var för en främmande 
person, som var där, ty han syntes mig särdeles välkommen, 
såsom han ock var. Då sade Ulf Grijp, att det var en fri
herre, kommen och född av kungligt blod och stam i Sverige 
vid namn Erik Gyldenstierna, vilken friade till hans dotter 
jungfru Gertrud, och han sade ock, att han gärna ville ha 
honom till måg, ty han kände väl hans föräldrars släkt och 
börd. Aldrig skulle han giva sin dotter till någon annan än 
denne, som nu är kommen hit till oss av Guds försyn att 
fria till henne och som har konungens eget pass. Ja, honom 
vill jag ge min dotter och ingen annan, ty på honom fattas 
ingenting. Är det att dansa, springa, fäkta o. s. v. Det kan 
han. Är det med tungomål: italienska, franska, tyska eller 
latin eller vad det nu kan vara. Det kan han också, och det 
fattas intet på honom.

Prästen sökte väl något dämpa hans hänförelse och på
pekade, att Grijp förut lovat sin dotter åt en dansk adels-

1 Vid denna uppgift har Ulf Grijp gjort en anteckning, som ger oss 
en liten skånsk kulturbild från 1600-talet: det är icke sant, där dansade 
ingen utom bedragaren med min dotter och med en bondhustru efter 
måltiden. En min bonde spelade på en ”laangeleg” och en gång en min 
bonde på en säckpipa och en på en fiol efter bedragarens beställning.
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man, Rönnow Bille, men Ulf Grijp ville ej taga reson, utan 
bestämde, att alla, han, hans fru och hans dotter samt den 
blivande magen nästa söndag (den 8 nov.) skulle högtid
ligen taga sakramenten i Werums kyrka, som var annex 
under Wisseltofta. Ulf Grijps beslut tycks också hastigt 
ha blivit bekant i trakten, och familjen Bille gjorde verk
ligen ett försök att förfäkta sina äldre rättigheter. Rönnows 
broder Vincent Bille skrev ett brev med föreställningar till 
Ulf Grijp, och Ulfs svägerska, fru Karin Grubbe, reste 
enkom till Björkeberga för att hindra förlovningen. Men 
Ulf Grijp höll i sig och bad Wivallius ”sådant intet akta, 
ty ingen hade han sin dotter lovat och ej heller unnade han 
henne åt någon annan än honom”. Efter dessa påstötningar 
gav Wivallius vika, och blev så högtidligen trolovad med 
Gertrud Grijp. Härom berättar prästen i Wisseltofta: Sedan 
gudstjänsten var ändad, bjödo Ulf Grijp och denne friherre 
mig och min degn hem med dem till Björkeberga gård. Då 
undskyllde jag mig på det högsta, men det hjälpte icke, och 
Ulf Grijp sade till mig: Viljen I icke följa oss med godo, 
så skall jag taga Eder med makt med oss, ty I ären ju min 
präst. Därför mån I äntligen följa oss.

När vi kommit till Björkeberga och måltiden om aftonen 
slutad, begärde denne friherre av mig, att jag ville trolova 
honom och jungfrun om morgonen därpå, och hon stod hos 
honom och min degn med på samma tid. Då svarade jag, 
att det skulle vara bäst att rådföra sig väl i detta stycke. 
Om morgonen därefter var jag närvarande hos Ulf Grijp 
och hans fru, och berättade Ulf Grijp för mig och min degn,
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att han hade givit Erik Gyldenstierna sin dotter och ingen 
annan.

Den djärve lyckoriddaren utan hus och härd hade således 
utan att närmare tänka på följderna blivit trolovad med 
en ung, rik adlig jungfru. Man kan då fråga: vad avsåg 
Wivallius själv med detta galna upptåg, vars orimlighet 
han själv dock bör ha uppfattat? Att han icke från början 
haft någon plan på ett äktenskap med Gertrud Grijp, är 
tydligt, och nästan mot sin vilja drogs han in i äventyret. 
På Hässleholm hade han börjat en kanske något häftig 
kurtis, som slagit ovanligt väl ut. Gertrud Grijp, som förut 
väl endast uppvaktats av några mer eller mindre tölpiga 
skånska lantjunkare, hade genast kapitulerat. Fru Helena 
Daa hade med en rasande energi omfattat planen att av de 
unga tu göra ett par, och Ulf Grijp nästan kastade dottern 
i hans armar. Till en början såg vagabonden i allt detta 
nog blott ett lustigt äventyr, som roade och väl även smick
rade honom. Att han lät det gå så långt som till trolovning, 
berodde nog på de mer än tydliga inviter, han fått mottaga 
och till vilka han i sitt bekymmerslösa lättsinne hade svårt 
att säga nej. Redan på Hässleholm hade fru Helena frågat 
honom: ”Huru behagar Eder en sådan jungfru?”, och såsom 
artig kavaljer hade han pliktskyldigast svarat: ”Det vore 
intet skapat kreatur, som en sådan jungfru icke behagade.”

Än grövre var Ulf Grijps artilleri. På Björkeberga hade 
han i sockenprästens närvaro överljutt berättat, att han haft 
en dröm. Han hade tyckt sig stå i en kyrka och hört, hur 
prästen talat till honom från predikstolen och sagt, att om 
han vände sig om, så skulle han få se den, vilken skulle
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bli hans måg. Och ”då han vände sig om, såg han en, som 
var mig så lik, som vore jag densamme. Tänke dock — 
fortsätter Wivallius — ”var rättsinnig efter, vad jag skulle 
tänka, när jag såg dottern sitta som en ängel hos mig vid 
bordet och hörde sådana ord av hennes fader. Mitt hjärta 
måste ju ha varit av stål och sten, så framt jag icke skulle 
hava bragts till kärlek till henne. Samma afton sade jag till 
honom dessa ord: Käre Ulf Grijp, tyckes Eder, att min 
person Eder behagar och att jag är Eder dotter värdig, så 
ber jag om henne. Jag fick knappast tala de orden ut, 
förrän han tog och tryckte min hand och sade: ja. Den 
aftonen lät han föra mig in i en kammare, så prydd, som 
skulle jag strax hava beträtt brudsängen, och dit kallade han 
sina pigor och tjänare, att de skulle dricka mig till jungfruns 
skål och säga, att ännu var ingen henne mera kärkommen”.

Alldeles så gick det nu kanske icke till, men socken
prästens tydligen sanningsenliga berättelse visar dock, att 
äventyraren åtminstone i huvudsak talat sanning. Och star
kast inverkade nog den böjelse, som jungfru Gertrud lade 
i dagen för den originella, geniala personlighet, som plötsligt 
trätt i hennes väg. Kvinnohjärtan hade han förut nog be
segrat många, men denna unga flicka tycks dock ha varit 
av en annan art än hans föregående erövringar, och både 
han och prästfrun i Wisseltofta lägga ord i hennes mun, som 
de säkerligen själva ej diktat.

När de trolovade redo från kyrkan, yttrade jungfru 
Gertrud: jag har aldrig fattat någon mansperson så kär uti 
mitt hjärta, och jag hade ingen ro, förrän jag kom till 
Hässleholm. Mig tycktes vägen vara för lång, så att jag
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red ifrån min piga, oansett jag icke visste, att I vore där. 
Och då jag först såg eder, förändrades blodet i mitt hjärta, 
att jag icke visste, huru mig var.

Jag frågade henne då, berättar Wivallius, om hon ändock 
skulle hava mig kär, om jag ock vore så fattig, att jag intet 
ägde mer det jag red uti. Hon sade: ja. Men om jag icke 
vore av så hög härkomst, som I förmenen? Hon svarade: 
Gud vet, att jag icke så mycket ser efter höghet och rikedom 
som efter personen. Hade jag sett därefter, hade jag väl haft 
många friare av de danske, rika och höga. Nej, personen är 
mig kärast. Då sade jag: nå väl, min syster, jag är ingen 
friherre. Men då bekänner jag, att hon blev någorlunda illa 
vid, och jag slog det därför bort med skämt.

Även denna berättelse innehåller nog en kärna av sanning. 
Vittnesbörd stå här visserligen mot vittnesbörd. Wivallius 
uppger, att han före vigseln för Gertrud yppat sin verk
liga börd, och hon förnekar det lika bestämt. Men ingen
dera uppgiften kan vara fullt sanningsenlig. I fullt klara 
ord röjde äventyraren nog aldrig sin hemlighet, men lika 
säkert torde vara, att han lät henne ana den, och utan att 
hon misstänkt det rätta sammanhanget, hade hon aldrig 
kunnat så, som hon gjorde, låna sig till hans planer mot 
fadern.

Utan någon bestämd avsikt hade Wivallius sålunda 
kastats in i detta äventyr, men när det kommit så långt som 
till trolovning, började han nog att fundera närmare på 
saken.

Ulf Grijp var visserligen lättlurad och dum, men så dum 
var han icke, att han lät de unga tu utan vidare viga sig
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med varandra. Erik Gyldenstierna skulle först bege sig 
hem till sina gods, förskaffa sig släktens samtycke till 
giftermålet samt därefter i sin broders och andra fränders 
sällskap återvända till Björkeberga. Först när detta skett, 
ville Ulf Grijp fira bröllopet, vars ståtlighet förföriskt häg
rade för den dryge lantpatronens fantasi. Det skulle näm
ligen hållas på Malmö rådhus, vigseln skulle förrättas av 
biskop Matts i Lund, och bland gästerna hoppades han få 
se ”Hans fursteliga Nåde Prinsen, några av Danmarks råd, 
min och min hustrus släkt och goda vänner”. Att förmå Ulf 
Grijp att avstå från denna fantasi var tydligen ej att 
tänka på.

Vad var under sådana omständigheter att göra? Skulle 
Wivallius fortfarande hålla god min, taga avsked av svär
föräldrarna och den trolovade samt resa bort till sina 
imaginerade gods, d. v. s. skulle han betrakta allt såsom 
ett spännande äventyr, som under några korta dagar roat 
honom, och återvända till landstrykarens aldrig slutande 
irrfärd? Frestelsen var ju onekligen stark, särskilt för en 
yngling med Wivallius’ livsfilosofi. Det var ju ej blott rike
domen, som hägrade, utan måhända också kärleken, ty 
Wivallius hade dock hos sig ett drag av Casanova även däri, 
att han också kunde älska.

Någon blyg, svärmisk, ideal kärlek låg visserligen ej för 
hans naturell, men den erotiska lidelsen har ju många nyan
ser, och i varje fall tycks den lättsinnige landstrykaren — 
på sitt sätt — ha förälskat sig i den unga adelsfröken, vars 
hjärta han vunnit. Helt visst spelade Björkebergas bördiga
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ägor in i denna erotik, men huvudsaken var nog ej finans
planen.

Gertrud Grijp tillhörde emellertid en annan samhällsklass 
än unga fru Wagenseil i Nürnberg, och att utan vidare 
enlevera henne var ej att tänka på. Enda möjligheten att 
här komma längre än till några handtryckningar och kyssar 
var därför att förmå Gertrud Grijp till ett hemligt giftermål 
utan faderns vetskap. Lyckades detta, kunde Wivallius 
hoppas, att Ulf, om ock motvilligt, skulle erkänna äkten
skapet som en fait accompli — och i varje fall: det var ju 
dock några dagars fest och lycka för den hemlöse landsvägs- 
riddaren. Att förmå den förälskade unga Gertrud härtill var 
jämförelsevis en lätt sak — svårare att få henne bort från 
Björkeberga, vilket för planens vidare genomförande var 
nödvändigt. Men här anlitade Wivallius hjälptrupper, som 
visade sig mycket effektiva, bland dem tydligen Gertrud 
Grijp själv, som utan tvivel hjälpte till med planens detaljer.

Dagen efter trolovningen hade den tämligen enfaldige 
prästen i Wisseltofta och hans degn kommit till Björkeberga, 
och där hade Wivallius på morgonen med dem en liten 
konversation, som visade sig mycket verkningsfull. Han 
lyckades nämligen att sätta i dem en historia, som de sedan 
såsom av sig själva buro fram till Ulf Grijp. För honom 
påpekade de faran av den ovänskap, som han ådragit sig 
från familjen Bille. Rönnow Bille hade ju fått löfte om 
jungfru Gertruds hand, och då hon nu trolovats med en 
annan, var det all sannolikhet för, att Biilarna skulle över
falla Björkeberga och bortröva bruden, vilket bleve både 
Ulf Grijp och Erik Gyldenstierna till ”en olidlig spott”.
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För att förebygga denna sannolika eventualitet, vore det 
därför klokast att sända jungfru Gertrud över den svenska 
gränsen till den i Småland belägna egendomen Stensnäs, som 
innehades av Ulfs broder Anders och där hon var i säkerhet 
för Biilarnas befarade brudrov.

Wivallius hade riktigt bedömt både prästens och Ulf 
Grijps intelligens, och den senare nappade utan vidare på 
kroken. Redan på måndags afton skickade han sin dotter 
jämte fyra bönder i väg till Sverige, och på tisdags morgon 
begav sig den tillkommande mågen av, enligt uppgift för 
att resa hem till sina gods i Sverige.

Såsom de kommit överens tog Gertrud emellertid natt
kvarter i Wisseltofta prästgård, och på tisdags förmiddag 
kom också Wivallius ditridandes. På värdfolkets inbjudan 
att stanna, svarade han, att han hade brått och måste fort
sätta till Hallaryd — den strax norr om Wisseltofta be
lägna svenska gränssocknen. Prästen där skildras såsom ”en 
ålderstigen, enfaldig och god man”, och det var tydligen 
med tanke på dessa älskvärda själsegenskaper, som Wival
lius tilldelat honom en viktig roll i det drama, som nu skulle 
spelas. Han skulle nämligen förrätta vigseln. Härtill för
klarade han sig också villig, såvida han från prästen i 
Wisseltofta fick en ”sedel” med intyg om, att kontrahen
terna i närvaro av brudens föräldrar blivit vederbörligen 
trolovade med varandra. Med detta framgångsbådande 
löfte red Wivallius på onsdagen tillbaka till Wisseltofta. 
Prästen skulle just rida till annexkyrkan att där hålla guds
tjänst. Men just som han skulle bege sig i väg, kom Wival
lius insprängande på gården, steg av sin häst, gick fram till
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Gertrud Grijp och frågade henne, om hon stod fast vid deras 
avtal. Sedan hon jakat härtill och åtföljd av prästhustrun 
och prästdottern i Wisseltofta ridit mot den svenska grän
sen, bad Wivallius prästen om ett samtal och begärde där
under ett intyg, att prästen varit närvarande och hört, hur 
Ulf Grijp givit honom sin dotter. Han aktade sig dock för 
att uppge, vartill denna ”sedel” skulle användas, utan 
föregav, att han behövde den för att visa släkt och vänner, 
då han kommit tillbaka till den Gyldenstiernska egendomen 
Nynäs. Herr Peder gjorde ingen svårighet att ge det be
gärda intyget, och med detta på fickan red Wivallius efter 
Gertrud och hennes sällskap, som han upphann just i det 
ögonblick de anlände till Hallaryds prästgård.

Han och Gertrud togo varandra då i handen och gingo 
tillsammans upp till prästgården. Samtidigt kom prästen 
ut och tog emot dem, varefter de förfogade sig var och en 
till sin stuga. Wivallius vände sig nu till den svenske prästen, 
som också hette Peder, företedde intyget från Wisseltofta 
samt anhöll, att han genast ville viga honom och Gertrud 
Grijp. Anledningen till den brådstörtade vigseln sade han 
vara den, att han var stadd på en hastig resa till konungen 
av Sverige ”att några synnerliga nya tidender renunciera 
och därför icke kunde i sådan hastighet större brudeprång 
anställa”. Prästen hade ingen anledning att göra några 
svårigheter. Dels voro dylika gränsgiftermål mycket van
liga, dels hade han ju intyget från Wisseltofta, och sanningen 
av detta stärktes ytterligare därav, att bruden åtföljdes av 
den skånska prästfrun, hennes dotter samt Ulf Grijps egna 
bönder.
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Vi följde då — berättar den skånska prästfrun — jung
frun in i hennes kammare, där hon uppläste sina korgar, tog 
ut andra kläder, som hon satte på sig, och berättade, att de 
nu skulle vigas. Prästfrun frågade då, om Erik Gylden- 
stierna var en rik herre. Men hon svarade: gods och rike
dom kan man väl få, den som det likar. Men jag står mest 
efter de gåvor, som Gud haver givit honom i hans huvud, 
som är visdom och förstånd. Då prästfrun förundrade sig 
över, att hon ville draga bort till främmande land och lära 
dessa svenska seder, sade hon: jag är icke så till sinnes. Jag 
är till freds att följa honom, vart han än tager här i världen, 
vill han blott vara from och god emot mig.

Därpå gingo de in i storstugan, där Erik Gyldenstierna 
och Gertrud Grijp blevo vigda med varandra i närvaro av 
de båda prästhustrurna och Ulf Grijps bönder. Herr Peder 
bad jungfrun ”svara honom högt, att både hon och de, som 
närvarande voro, kunde höra hennes svar, vilket hon ock 
gjorde, så att det hördes över hela stugan, och strax därefter 
följdes de till brudsäng”.

Efter denna officiella sängledning, som hörde till den 
tidens bröllopsceremonier, följde bröllopsmåltiden i präst
gården. Under denna förebrådde prästhustrun Gertrud 
Grijp, att hon ej förut underrättat dem om giftermålsplanen. 
Hade jag vetat detta i dag — sade hon — när jag stod upp 
av min säng, så hade jag ingalunda i dag kommit på detta 
bröllop. Vartill hon svarade: Vi så? För det, sade jag, att 
jag fruktar, att det är Edra föräldrar ovetande. Då sade 
hon: nej, mina föräldrar veta det väl. Min fader tog min 
hand och lade i Erik Gyldenstiernas och sade till honom:
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Eder giver jag min dotter och ingen annan. Och vidare 
sade han: vore jag en ung junker som I, så visste jag väl, 
vad jag ville göra; jag ville draga till Sverige och låta mig 
där vigas.

Vid bordet satt också kapellanen i Hallaryd, och under 
måltiden vände sig denne till brudgummen och yttrade: 
”Min herre, I ären träffeliga lik en, som har studerat med 
mig i Uppsala för några år sedan. Han hette Wivallius, och 
de säga, att han nu är överste hos kejsaren.” Men äventyra
ren förlorade ej koncepten, utan svarade: ”Jo men, jag 
känner honom grant, men han är mig icke alldeles lik. Han 
har ett stort skägg, och eljest är han huggen över kindbenet 
i Paris. Därmed tystnade det, och jag begynte på ett annat 
tal.”

ENLEVERINGEN.

Hittills hade lyckan visat äventyraren sitt soligaste anlete. 
Allting hade gått i lås för honom, och han var nu — visser
ligen under falskt namn — förenad med en ung kvinna, 
som med den första kärlekens hängivenhet var beredd att 
offra allt för den älskade.

Wivallius var optimist och poet, och han började nu 
tydligen att hoppas, att han dock till sist skulle kunna hålla 
fast lyckans flyktiga gudinna, som hittills visat sig så till
mötesgående mot honom. Men han hade nu kommit till den 
punkt, där hjälten i den antika tragedien störtas på grund 
av sin ”hybris” — sitt övermod — och nu gjorde han upp
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en vild plan, som visar, hur opraktisk denna fantasimän
niska trots all beräkning dock var.

Konturerna av denna plan voro antagligen vid denna tid 
ännu ganska orediga, och klart för sig hade han ännu tro
ligen blott dess första moment: att han och Gertrud Grijp 
skulle tillsammans rymma till Holland. Men förmodligen 
skymtade redan de andra möjligheterna fram. Genom en 
inflytelserik gynnare, som han där trodde sig ha, skulle han 
från Amsterdam begära nåd hos Gustav Adolf för sitt brott, 
och denna förlåtelse ansåg han ej alldeles omöjlig att erhålla, 
då ju brottet begåtts i Danmark, som var ett halvt fientligt 
land. Med löfte om konungens nåd, möjligen med en plats 
i dennes här, skulle han sedan infinna sig hos svärföräld
rarna, som skulle nödgas bita i det sura äpplet och förlåta 
honom. Därmed var spelet vunnet. För en man med hans 
”kvaliteter” och med Ulf Grijps förmögenhet bleve det 
sedan en lätt sak att förvärva adelskap, och därmed stod 
vägen öppen för honom till statens högsta äreställen. Hur 
vilt hans fantasi tumlat om, framgår bäst av ett yttrande, 
som han lägger i Ulf Grijps mun: Gud give, att I med tiden 
måtte bliva kansler i Sverige. Idén — Wivallius såsom 
Axel Oxenstiernas efterträdare — är onekligen så grotesk, 
att den svårligen kan ha runnit upp i Ulf Grijps egen 
hjärna!

Sannolikt voro dock dessa lysande framtidsperspektiv 
vid denna tidpunkt ännu ganska orediga, och närmast var 
han nog blott intresserad för själva enleveringen. Men denna 
var ingen lätt sak. Ensam kunde han väl såsom förut slå 
sig fram med sitt goda huvud, men för en resa med Gertrud
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Grijp behövdes pengar, och den kassa, vilken Kagg för
sträckt honom, var tydligen förbrukad. Att i Smålands 
obygder — där han för övrigt var dag lopp fara att av
slöjas — bringa upp det nödvändiga kapitalet, var ej gärna 
möjligt, och det återstod således blott utvägen att först för
sona Ulf Grijp med det hemliga giftermålet och sedan låta 
honom betala krigskostnaden, d. v. s. försträcka äventyra
ren den för enleveringen behövliga summan.

Uppgiften var ingalunda lätt, men den bör ha roat en 
lyckoriddare med Wivallius’ romanfantasi. Och märkvär
digt nog gick det även denna gång efter beräkning.

Wivallius bestod sig ej någon lång smekmånad. De hade 
gift sig den n november. Dagen efter vigseln reste de ny
gifta till Wisseltofta, och den 13 skickade brudgummen med 
prästhustrun ett brev till Ulf Grijp, vari han tillstod gifter
målet och anhöll, att Ulf av faderlig bevågenhet ville för
låta oss, ”att vi utan Eder vetskap sådant så hastigt full
bordat hava; men dock är sådant skett i närvaro av gott och 
ärligt folk, både svenske och danske. Och sannerligen, om 
I viljen rätt betänka, huru många höga och låga personer, 
som uti denna tid och förr i världen hava givits tillsam
mans med mindre process och huru jag nu haver gjort det 
för sju eller åtta dukater, det I eljest under tusen icke hade 
kunnat göra efter Edert förehavande, så hoppas jag, att I 
ingen skam skall hava av mig”.

När Ulf Grijp fått läsa detta överraskande brev, blev 
han, såsom prästfrun berättar, ”något sällsam”. Men då 
frun frågade: Han I då icke givit honom Eder dotter, så 
svarade han: det nekar jag icke till, det är ju många veter-

104



EN ÄVENTYRARE

ligt. Men det är mig emot, att de haft ett så ringa bröllop, 
ty jag hade haft i sinnet att göra deras bröllop på Malmö 
rådhus.

Svärfadern var således väl ej belåten, men hade funnit 
sig i det oundvikliga, och de nygifta vände därför tillbaka 
till Björkeberga, där Wivallius med sin talförhet lyckades 
att skingra alla molnen på Ulf Grijps panna — besparingen 
var ju i varje fall ganska väsentlig.

Fortsättningen var svårare. Till en början pungslog han 
väl svärfadern på hundra riksdaler, men detta kunde natur
ligtvis ej förslå långt för två personer. Han började därför 
tala om det hotande kriget mellan Sverige och Danmark, 
och härtill hade han verkligen ett visst fog, ty alldeles sam
tidigt befarade det svenska riksrådet ett överfall från Dan
mark. Genom detta tal lyckades han så skrämma upp den 
stackars Ulf Grijp, att både denne och hustrun voro alldeles 
vettvilla, när mågen efter några dagar lämnade dem för att 
enligt uppgift med Gertrud resa hem till sina svenska gods, 
sedan han dock lovat att hos den svenske ministern Fegræus 
höra sig för om krigsfaran. På så sätt hade han berett mar
ken för sin nästa attack.

Då de rest, förekallade Ulf Grijp sin präst, herr Peder 
i Wisseltofta, och befallde honom att offentligen bedja för 
dem i Werums kyrka. Då prästen invände, att därav just ej 
gjordes något behov, svarade Ulf Grijp: gör ni bara, som 
jag befaller eder; jag vill försvara det. Prästen frågade då, 
hur han ville, att bönen skulle göras. Men Ulf Grijp sade: 
Så skall ni hålla bönen: för den ädle och välborne herre,
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herr Erik Gyldenstierna, friherre till Nynäs och Limmared, 
att Gud ville ledsaga dem och göra deras resa lycklig.

Med sin hustru red Wivallius nu i väg till Hälsingborg, 
som var resans närmaste mål. På vägen utspann sig mellan 
de nygifta ett samtal, av vilket båda väl giva olika rela
tioner, men som sannolikt var av följande karaktär. Då de 
ridit en stund, började Wivallius sucka, och Gertrud frågade 
honom då, om han hade någon hemlig sorg. Han svarade, 
att hon, om hon ville, hade hans liv i sina händer. Gertrud 
blev då mycket bedrövad och begynte tänka. Först mente 
hon, att han hade slagit någon adelsman ihjäl i Sverige eller 
att han hade förlovat sig med någon jungfru i Sverige eller 
kanske att han vore papist, och till sist kom — såsom hon 
medger — den tanken för henne, att han icke vore den 
han givit sig ut för. Men när han såg hennes sorg, slog han 
åter det hela bort med skämt. Så mycket lät han henne än
dock blicka in i hemligheten, att hon förstod, att det var 
honom omöjligt att vända tillbaka till Sverige. Och därpå 
fortsatte han: Min hustru, vart skola vi då taga vägen med 
två tomma händer? I Holland är jag skyldig, Tyskland är 
fullt med krig och andra land äro oss främmande.

I denna förtvivlan ligger onekligen något äkta. Män
niskohjärtat är ett komplicerat ting, vars rörelser icke 
kunna sammanfattas i en enda formel. Wivallius var onek
ligen en fullkomligt skrupelfri bedragare, men han var också 
poet, och för vagabonden och äventyraren, vanbördingen 
och tjuven hägrade likväl efter allt att döma den omöjliga 
lyckodrömmen om ett liv vid den älskades sida. Ty — hur 
än hans uppträdande sedan blev, då han mot Gertrud Grijp
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måste försvara sitt liv — under dessa första kärleksdagar 
och ännu en tid framåt tycks han för henne ha hyst en 
verklig känsla, och det var faktiskt denna, som störtade 
honom i olyckan. Att han genom sitt falska namn bedrog 
även henne och bedrog henne kanske mest, är sant, men 
Ruy Blas har haft många föregångare.

Han hade nu för övrigt drivit saken så långt, att någon 
annan möjlighet att rädda situationen ej fanns än att begå 
nya skälmstycken, och med dylika hade Wivallius en alltför 
stor vana för att tveka i valet. Efter någon överläggning 
kom han därför överens med Gertrud, att de i Hälsingborg 
skulle hyra ett holländskt fartyg och med detta fly till 
Amsterdam — hon förklädd till gosse för att ej väcka upp
märksamhet. Planen till den nödiga reskassans anskaffande 
hade Wivallius, såsom nyss blivit antytt, redan anlagt vid 
det sista besöket på Björkeberga, och till bundsförvant hade 
han även denna gång fått Ulf Grijps egen dotter.

Från Hälsingborg, där de tagit in hos prästen, herr Nils, 
skickade Wivallius sin hustru tillbaka till Björkeberga med 
ett brev, i vilket han berättade, att han efter ett samtal med 
Fegræus fått visshet om, att kriget med Sverige stod för 
dörren, i följd varav Ulf Grijp gjorde klokast i att rädda 
vad som räddas kunde.

Som vanligt gick Ulf Grijp i fällan och samlade i hast 
ihop sitt värdefullaste bohag — sin svarta sammetsklädnad, 
den bruna atlaströjan med guldsnören och guldknappar, de 
guldbroderade sammetsbyxorna, silkesstrumporna, fruns 
kläder, familjebibeln, sparlakan av sidentyg, dunbolstrar 
och täcken, mer än femtio drejelsdukar, sydda med silke,
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ljuskronan, som 'hängt i salen och som var prydd med en 
ängel och ”kostat många penningar”, tennfat, tallrikar 
o. s. v. Inalles fyllde han tolv stora kistor med dessa dyr
barheter, vilka han nu med sin dotter och sina bönder 
skickade till Hälsingborg, på det att mågen skulle sätta dem 
i säkert förvar på sin mångomtalade egendom i Sverige.

I Hälsingborg mottog Wivallius denna sändning, och 
alltid liberal gav han Ulf Grijps bönder en hel tunna öl 
i ersättning för besväret med forslingen. Godset satte han 
in på ett holländskt fartyg, som han hyrt för Ulf Grijps 
hundra riksdaler och som skulle föra dem till Amsterdam. 
Gertrud, som var ense med honom om denna plan, tog sig 
en tysk piga, men i brev till Björkeberga uppgåvo båda, att 
de nu skulle resa till Göteborg för att därifrån fortsätta till 
det Gyldenstiernska godset Limmared i Älvsborgs län.

När emellertid godset var inskeppat, berättar Wivallius, 
och när vi om aftonen skulle låta ro oss ombord, uppstod 
en så häftig storm, att vattnet slog över färjan, och hon 
blev då så förfärad, att jag måste igen till lands. Då blev 
jag mycket bedrövad, att vi icke kunde komma till sjöss. 
Hon låg till sängs en hel dag. Då samrådde vi, att emedan 
godset var i bojerten, så skulle min dräng draga förut, och 
jag handlade med skepparen, att han skulle löpa in i Göte
borg och möta oss där, dit vi skulle resa över land. Därför 
gav jag honom sjuttio riksdaler, allenast vi kunde komma 
från Danmark. Jag reste förut per post att möta godset och 
förskaffa oss skepp åt Holland, så att det skulle vara redo, 
tills dess hon skulle komma efter. Jag betalte härbärge för 
henne hela vägen, men hon hann ej längre än till Vittaryds
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prästgård i Småland. Där blev hon illa sjuk och sände strax 
min dräng efter mig till Göteborg. Då jag det fick veta, blev 
jag än mer bedrövad och visste icke, vart jag skulle vända 
mig. Jag red natt och dag från Göteborg, tills dess jag kom 
till Vittaryd och sökte där få henne med mig. Men det 
kunde icke lyckas: hon förmådde intet. Omsider avtalade 
vi detta: emedan vi se, att vi nu icke kunna följas åt, så 
skulle jag föra henne hem igen till hennes faders gård och 
säga för denne, att jag i Sverige hört, att Billen hade an
klagat mig i Stockholm och att min släkt var mig ogunstig 
för giftermålets skull. Därefter skulle jag draga åt Holland, 
till herr Didrik Falkenberg, och därifrån genom skrivelser 
förfäkta min sak.

Enleveringen, som var själva huvudpunkten i Wivallius’ 
plan, hade således genom Gertruds sjukdom misslyckats, 
och i långsamma dagsmarscher nödgades de anträda åter
tåget till Björkeberga. Detta var det första nederlaget, och 
antagligen var det nu först, som Wivallius mera i detalj 
uppgjorde planen att om möjligt likväl reparera detta. Då 
Gertrud ej kunde följa honom, skulle han ensam resa till 
Holland, därifrån vinna Gustav Adolfs nåd och så vända 
tillbaka till Björkeberga att tilltvinga sig hustrun. Det var 
härom, de kommo överens, då de måste skiljas.

Men denna plan var nog blott skeppsjullen, som sattes ut, 
när den stora fregatten förlist. Från början kan Wivallius, 
så stor optimist han än var, knappt på allvar ha räknat 
med dessa ytterst svaga möjligheter, och huvuduppgiften 
var då nog blott att enlevera Gertrud Grijp samt sedermera,
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då detta lyckats, jörsöka, om han också kunde vinna nåd 
hos konungen och försona den förorättade Ulf Grijp.

Först när enleveringsplanen gått i kvav, satte han ut 
räddningsjullen.

På Björkeberga hade han ingen svårighet att förklara 
anledningen till sin och Gertrud Grijps oförmodade åter
komst, och han lyckades ännu en gång att fullständigt lura 
Ulf Grijp. Denne trodde nämligen fullt och fast på hans 
rövarhistoria, att biskopen i Lund hade skrivit om saken 
till sin confrater i Växiö, att Rönnow Bille klagat hos 
Gustav Adolf över, att Gyldenstierna äktat hans fästmö och 
att mågen således skulle arresteras, om han vågade sig in i 
Sverige. Däremot var mågen, efter vad han påstod, god 
vän med Didrik von Falkenberg, som för tillfället befann 
sig i Holland, och med dennes hjälp hoppades han kunna 
ordna saken. Till den ändan fick han för det första ett 
intyg av Ulf Grijp, att svärfadern fullkomligt frivilligt och 
i vittnens närvaro trolovat sin dotter med Erik Gylden
stierna och vidare ett nytt lån — denna gång på 200 riks
daler.

Med sin ytterst breda uppfattning av den borgerliga 
moralen såg Wivallius i denna transaktion blott ett litet 
knep. Jag var — berättade han öppenhjärtigt inför dom
stolen — ”icke heller så alldeles improvidus, att jag ej 
kunde tänka, att han en gång skulle klandra på, vad han 
mig givit hade. Jag tänkte därför: mänsklig förtänksamhet 
upphäver lagens förtänksamhet, och på det att jag skulle 
få hans skriftliga bekännelse, att allt vore skett med hans 
vilja, så gjorde jag som de italienska fäktarna göra, vilka
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giva ett falskt tempo och söka därunder en fint. Jag före
gav och sade: käre Ulf Grijp, jag fick veta i Sverige, att 
denne Rönnow Bille, som I här i Danmark eder dotter till
sagt och gåvor av honom tagit, han skall hava skrivit till den 
danske agenten i Stockholm och gjort honom fullmäktig att 
klaga mig an hos Hans Majestät och säga, att jag hade varit 
här och tagit bort hans trolovade jungfru, och jag törs nu 
intet draga genast hem, ty min släkt är mig emot och 
ogunstlig för detta giftermåls skull. Därför ber jag, giv mig 
en skriftlig bekännelse, att I haven givit mig eder dotter 
och ingen annan, så vill jag draga åt Holland och tala med 
herr Didrik von Falkenberg, att han företräder min sak”.

Detta intyg gjorde Ulf Grijp ingen svårighet att utfärda, 
men vad vigilansen — de 200 riksdalerna — vidkom, hyste 
han vissa betänkligheter och ville åtminstone ha en revers 
av mågen. Vi äro alla dödliga människor, sade han, och 
eder kunde hasteligen en olycka påkomma på en sådan resa. 
Därför bad han om en handskrift på summan, på det att 
Gyldenstiernas släkt i sådan händelse skulle betala den. 
Men jag, berättar Wivallius, slog före, vad jag kunde och 
sade: ack, skulle väl min släkt få se, att I icke ville betro 
mig så många penningar utan handskrift! Eder dotter, som 
är min hustru, skall vara god för mig.

För att släkten icke skulle misstycka försiktighetsåtgär
den, föreslog då Ulf Grijp, att mågen skulle ställa reversen 
på en köpman i Kristianstad, Peder Anker, och mot detta 
arrangemang hade Wivallius ingenting att invända. På 
köpet förärade han dessutom Ulf Grijp ett annat värde
papper: en kvittens på de tolv kistor, han mottagit och som
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han lovade att ställa in hos presidenten, d. v. s. politiborg- 
mästaren i Göteborg Nils Börjeson. För dem var Ul£ Grijp 
för övrigt alldeles säker, ty han hade varit klok nog att 
behålla nycklarna.

Efter dessa transaktioner tog äventyraren farväl av 
familjen på Björkeberga, fick i avskedets stund en guld
kedja och en silverkanna av Ulf Grijp och reste så tillbaka 
till Göteborg, där han bröt upp kistorna, sålde det, som ej 
kunde föras vidare, samt tog återstoden — fem kistor — 
med sig till Holland, dit han nu efter denna mästerkupp 
begav sig.

PÅ FLYENDE FOT.

Det var i grevens tid, som han på trettondagsaftonen 
1630 lämnade Björkeberga, ty endast några få dagar där
efter blev bedrägeriet upptäckt. Det var Fegræus, som fick 
reda på, vem den förmente friherren i verkligheten var, 
men i stället att själv skriva till Ulf Grijp, gav han läns
mannen i Markaryd i uppdrag att på ett finkänsligt sätt 
underrätta den bedragne. Till någon mindre diplomatisk 
agent hade han troligen aldrig kunnat vända sig, och läns
mannens sätt att behandla denna delikata affär erinrar liv
ligt om en av Mark Twains mera bekanta humoresker. Den 
30 januari skrev länsmannen ett brev, vari den obehagliga 
nyheten meddelades, men dels vågade han ej sätta sitt namn 
under det, dels hade han ej mod att själv överlämna det.
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Först den 7 februari, då Ulf Grijp befann sig i kyrkan, mot
tog han följande kostliga epistel:

”Hälsan med Gud allsmäktig nu och alltid tillförene. 
Eders Välbördighet Ulf Grijp till Björkeberga skall veter- 
ligt vara, att den unge karlen Lars Wivallius, som haver 
givit sig i äktenskap med Eders Välbördighets kära dotter, 
är lögnaktig och bedräglig uti sin sak, så att han icke är 
den, han giver sig ut för, nämligen Erik Gyldenstierna, ty 
han är nu uti Frankrike, det jag genom rätt och sannfärdig 
relation vet Eder förkunna. Är för den skull icke Gylden
stierna eller friherre, utan en prästeson, född i Närke i 
Sverige, och har här för en tid sedan sig illa förhållit och 
har för den skull skamligen ur sitt fädernesland rymt, det 
jag för den kristliga kärleken icke Eders Välbördighet oför
mält kan låta. Intet mer, utan Eders Välbördighet samt det 
hela huset Gud befallandes. Datum 30 januari 1630. Skri
varen är sannfärdig uti sina ord och skall med tiden sig 
själv uppenbara.”

När Ulf Grijp fått detta brev, råkade han helt naturligt 
i fullt raseri. Ej nog att han gift bort sin dotter med en 
landstrykare, att han stod som ett gyckel inför sina grannar, 
för vilka han skrutit över sin förnäme måg, utan till råga 
på olyckan hade han på det mest godtrogna sätt låtit 
plundra sig på sina dyrbarheter — sammetsbyxorna med 
guldsnörena, atlaströjan m. m. Och så hade han själv be
stått bedragaren respengar! Förbittringen steg honom så åt 
huvudet, att han icke ens tre år efter själva händelsen för
mådde yttra sig om den med den enklaste tankereda.

Den närmaste effekten av brevet var naturligtvis, att han
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satte alla krafter i rörelse att infånga bedragaren och att få 
äktenskapet lagligen upplöst. Det förra var tills vidare 
omöjligt, då Wivallius satt sig i säkerhet i Holland. Men 
det senare mötte inga svårigheter, och här var det Ulfs 
förut omtalade broder Anders, vilken såsom svensk under
såte och jurist tog saken om hand genom att vända sig till 
ärkebiskopen, vilken å sin sida skrev till biskopen i Växjö. 
Prästen i Hallaryd slapp väl undan med två års suspension 
från ämbetet, men vad beträffade själva vigseln, förklarades 
den vara icke blott mot lag och kyrkoordning, utan ock bero 
på en error personae, ty det är ju ”ingen stipulatio, när 
promissor menar Stichum och stipulator Pamphilum”. Med 
anledning därav förklarade domkapitlet — den 20 juli 1630
— Gertrud Grijp ”alldeles kvitt och lös ifrån detta olagliga 
missäktenskap”.

Vi vända oss nu till flyktingen, som under samma halvår 
upplevat en hel serie av växlande äventyr.

Med allt sitt fruktansvärda lättsinne förenade Wivallius
— egendomligt nog — en lika seg energi, och trots alla de 
galgstycken han spelat Ulf Grijp, hyste han tydligen vid 
avfärden från Björkeberga den orimliga förhoppningen, att 
Gertrud Grijp dock en gång till sist skulle bli hans. Hade 
han varit en vanlig bedragare, hade nog försiktigheten 
manat honom till förnöjsamhet med det rov han gjort och 
med den sällsporda turen att ha sluppit helskinnad undan 
det galna äventyret. Men trots de försvinnande svaga ut
sikterna att få äktenskapet erkänt, gav Wivallius sig icke, 
utan reste verkligen till Holland i förhoppning att därifrån 
kunna ordna saken. Här möttes han dock av den första
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stora missräkningen, inför vilken varje annan säkerligen 
skulle ha uppgivit det omöjliga företaget.

Didrik von Falkenberg — sedermera Magdeburgs tappre 
försvarare — till vilken han nu vände sig, hade varit änke
drottning Kristinas hovmarskalk. Sedan början av 1629 
befann han sig i Holland för att där värva krigsfolk åt 
Gustav Adolf, och vid sitt sista uppehåll i Amsterdam, innan 
han blev tillfångatagen av Tilly, hade Wivallius troligen 
gjort hans bekantskap. Äventyraren var ju en överlägsen 
sällskapsmänniska, hade antagligen lyckats tjusa Falkenberg, 
men räknade fullkomligt miste, då han hoppades, att den 
höge herren skulle honorera hans roligheter med någon kraf
tigare rekommendation. Falkenberg tycks tämligen kallt 
ha tagit emot honom och gav honom blott rådet att ”draga 
genast hem”. Hade Wivallius varit mindre fantasimänniska 
än han tyvärr var, hade han nog underlåtit att följa detta 
farliga råd, utan i stället satt sig i säkerhet i Tyskland, där 
en sälle av hans skrot och korn nog alltid kunde slå sig fram. 
Inför denna motgång tycks den stackars vagabonden all
deles ha förlorat den kyliga beräkningskonst, av vilken han 
eljest var mäktig. Men sannolikt — ty det har man dock rätt 
att misstänka hos poeten — var det hjärtat, som här nar
rade huvudet. Alltnog: han beslöt sig verkligen för att ånyo 
våga livet för att vinna prinsessan och det halva kungariket.

Men då han — troligen redan i mars — anlände till Göte
borg, möttes han där av den väntade, men oangenäma 
underrättelsen, att allt var upptäckt och att ”Ulf Grijp där 
allaredan varit hade och beställt att låta fånga mig”. Det 
gällde således att tränga igenom alla hinder för att nå fram

US



EN ÄVENTYRARE

till Stockholm, där han i sin optimism hoppades finna nåd. 
Lätt var detta icke. Redan i närheten av Mariestad höll 
han på att bli gripen, men med sin underbara förmåga att 
överallt skaffa sig goda vänner, blev han i tid varnad 
genom ett brev från en bokhållare, Arvid Hansson, från 
den strax bredvid Mariestad liggande egendomen Ingarud:

”Näst min broderliga och vänliga hälsning och flitiga 
tacksägelse för bevisat gott, den jag nu för tidens korthets 
skull nödgas bestå låta, begärer jag, att min broder ville 
mig i morgon tidigt på Ingarud besöka. Kära broder, se dig 
väl före; var icke för dristig. Du haver (laus Deo) varit 
behållen hitintills, men här går redan stort rykte om dig. 
Låt ingen veta, vart du i morgon drager. Håll min hastiga 
skrivelse till godo. Farväl.

Tuus fidelissimus 
Arvid Hansson.

Hälsa värden, värdinnan med hela disken mycket gott. 
Far mycket, mycket väl.”

Wivallius var tillräckligt van vid dylika förstuckna an
tydningar för att fullt förstå dem och kom även undan 
försåtet. över Wivalla vandrade han till Uppsala, där han 
hade sin troligen ende, mera inflytelserike gynnare, profes
sor Laurentius Wallius, som under studenttiden varit hans 
beskyddare, och Wallius, som varit skolkamrat med den 
redan nu ganska betydande Adler Salvius, gav honom ett 
rekommendationsbrev till denne. Förklädd i en svartbrun 
peruk — möjligen ock med lösskägg — vågade sig Wival
lius till huvudstaden, där han uppvaktade Salvius med en
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på tyska skriven supplik, i vilken äventyraren uppdrager 
konturerna till ett idealt hållet självporträtt. I samman
draget referat lyder den i all sin oförsynthet dråpliga 
skrivelsen:

”Min vördade patron! Jag håller före, att det för en 
potentat, som måste föra krig, är av yttersta vikt att städse 
hava noggrann kännedom om det, som tilldrager sig i fien
dens läger, icke blott när något viktigt i hemlighet förehaves, 
utan också om fiendens styrka, ty ofta begår man farliga 
misstag, därigenom att man tror fienden vara starkare eller 
svagare, än han i verkligheten är. Men att utforska detta, 
därtill duger i sanning ingen vanlig person, som alltid legat 
på dynghögen —- han må själv inbilla sig aldrig så mycket. 
Han måste ha varit ute och i nöd; han måste veta vad fara 
är, ha en synnerligen hardiesse och vara begåvad med en 
icke blott inbillad prudence. Han bör kunna fördraga 
bittert och ljuvt, hunger och törst, hetta och köld, och han 
måste också kunna simulera och veta att skicka sig efter 
tiden, ja, kunna bliva fången, men förstå att skaffa sig fri
heten. En, som man plägar säga, filius albae gallinae, som 
längtar efter morsbröstet, som bekymrar sig om hus och 
hem, om en godbit och en mjuk säng, som börjar lipa, när 
saltvattnet stänker honom i ögonen — en sådan duger ej 
därtill. I stället bör han vara en av mina stallbröder. Han 
måste kunna bedraga italienarna med arglistighet, fransosen 
med komplimenter och prat, tyskarna med skryt, engels
männen med sockersöta mandlar, holländarna med girighet 
och — att jag inte må glömma danskarna — dem måste 
man med deras egen falskhet kunna artigt vexera, att icke
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säga bedraga. En sådan sälle har något att lära av mig: att 
ibland kunna spela adelsman, ibland bonde och ibland en 
fattig fan.

Ack, min patron, sök att på det bästa utlägga detta 
dristiga tal hos vår allernådigste konung. Främlingarna hava 
ofta bedragit oss, och är det då en så stor skada eller — 
såsom mina fiender föregiva — en så stor affront och 
vanheder för vår svenska nation, att jag arme sälle, som ej 
fått fyra riksdaler med mig från mitt fädernesland och dock 
sett mig om åtskilligt i världen, med mina praktiker betalat 
dem för deras bedrägerier? Nu bekänner jag, att jag i Dan
mark råkade på ett oråd. Jag tänkte att där gifta mig med 
en jungfru, som kunde betala de skulder, som jag gjort på 
resan och som jag alltid tänkt att i framtiden honorera. Att 
jag därigenom offenderat Monsieur Gyldenstierna, erkänner 
jag och ber också i djupaste ödmjukhet om förlåtelse härför, 
men jungfrun själv hade jag aldrig kunnat få, om jag än 
tio gånger givit mig ut för adelsman, såvida jag till mina 
kvaliteter varit en bondlurk. Kände Hans Majestät till 
tragaediae actum, skulle han hjärtligt skratta däråt och icke 
onådigt misstycka, att en bland hans ringaste svenska under
såtar, som i Danmark förut varit så föraktade, talat vid 
själva kungen i Krempe, av honom fått ett pass att med sex 
hästar resa genom hela riket, icke långt från Malmö gjort 
sig lustig med den danske prinsen samt slutligen med be
händighet stulit bort en jungfru mittför näsan på flera 
danska ädlingar, som friat till henne, att han tillsammans 
med några bönder måste strida mot fem danska adelsmän, 
som med sina tjänare till ett antal av tjugu dolt sig i en
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skog för att med våld röva bort jungfrun, när hon på sön
dagen skulle fara till kyrkan. Skulle jag härigenom offen- 
derat mitt fädernesland, ber jag underdånigast om nåd och 
hoppas att kunna gottgöra det.”

Skrivelsen slutar därmed, att han ber Salvius att till 
konungen själv överlämna en supplik. Denna är ungefär
ligen av samma innebörd. Först erbjuder han sig att bli 
spion åt Gustav Adolf i det förestående tyska kriget, och 
slutligen lovar han att ”ur egen pung” uppsätta ett kompani 
soldater åt denne — lättheten att föda ett dylikt kompani 
hade han nog lärt sig begripa i Tyskland.

Egendomligt nog tycks Salvius ha intresserat sig för den 
originelle Supplikanten, och det vittnar gott om Gustav 
Adolfs sinne för humor, att ej heller han tog anstöt av även
tyrarens oförsynthet, utan förklarade sig ej ha någon onåd 
till honom. Genom Per Baner lät han ge Adler Salvius 
befallning, att Wivallius skulle inställa sig i kansliet, då 
man vidare kunde få tala om saken.

Hade Wivallius genast lytt denna befallning, är det 
åtminstone möjligt, att han kommit helskinnad undan sitt 
äventyr och måhända fått en anställning i den svenska 
armén, där en dylik sälle ju kunnat göra en viss nytta. 
Men med sin smak för tvetydiga bekantskaper sökte Wi
vallius samtidigt upp en mycket misstänkt personlighet — 
den livländske partigängaren Wolmar von Farensbach, som 
för tillfället befann sig i Stockholm. Denne hade först från 
kurländsk tjänst övergått i svensk, men visat sig såsom för
rädare och hyllat Sigismund. Sedermera hade han ånyo sökt 
närma sig svenskarna, men avvisats av Gustav Adolf och
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hade då (1627) tagit anställning hos Wallenstein, övergivit 
även honom och blivit svensk diplomat, först hos republiken 
Venedig, sedan i Siebenbürgen. I oktober 1629 kom han 
emellertid till Sverige för att få nya instruktioner, men 
lyckades icke inge något förtroende och betraktades med 
fullt fog såsom högst misstänkt.

Var och när Wivallius gjort hans bekantskap, framgår 
ej av handlingarna, ej heller anledningen, varför han nu 
sökte upp honom; i någon fullt renhårig affär var det nog 
icke. Men av Farensbach fick han veta, att Anders Grijp 
icke varit overksam, utan vänt sig till ståthållaren i Stock
holm Lars Skytte med begäran, att Skytte ville låta gripa 
vagabonden, och Farensbach gav honom då rådet att fly: 
det vore bättre, sade han, att svara ledig till saken än såsom 
fånge. I sin villrådighet skrev Wivallius då ett nytt brev 
till Salvius, vari han bl. a. yttrade: Jag bekänner väl och 
ångrar mig, att jag så mångom förtörnat haver, men beder 
om nåd både hos Gud och människor och lovar att så vilja 
i framtiden förhålla mig, att man om mig skall tala såsom 
man om Manasse gjorde efter hans fängelse. Därav kan man 
väl se, att jag troliga vill bota mina härtill bedrivna olov
ligheter, emedan jag söker Hans Kungl. Majestäts nåd och 
gunst, på det jag mitt giftermål någorlunda åtnjuta kunde, 
och om min allernådigste herre och konung det begär, vill 
jag Hans Majestät det förskaffa, som kanske ingen tror mig 
om. Men Gud bättre, jag fruktar, att mina förföljare skola 
övertala Hans Majestät och jag sålunda undertryckt bliva, 
som dock mig allenast på Hans Majestäts höga gunst och 
nåde förlåtit haver och mig därföre i mitt fädernesland be-
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givit. Först hade jag ärnat draga till England och förskaffa 
mig intercession av samme konung, men efter Monsieur 
Didrik Falkenberg mig tröstade, drog jag genast åt Sverige. 
Men i går, min patron, haver ståthållaren sökt mig, och jag 
vet icke, om sådant Hans Majestäts befallning haver varit. 
Därför har jag hållit mig av vägen. Visste jag, att Hans 
Majestät begärde mig, så skulle jag genast mig presentera.

I ett postskriptum tillägger han, att vakten hade gripit 
hans betjäntgosse, och förmodligen ansåg han det därför ej 
rådligt att invänta Salvius’ svar, utan flydde. Såsom situa
tionen utvecklats, var det kanske nog det klokaste, ty kort 
därefter fick Anders Grijp företräde hos konungen, som 
lovade, att äventyraren ej skulle förbli ostraffad, såvida 
man kunde få honom fast.

Wivallius’ framtidsplaner voro nu ohjälpligt krossade, 
och för honom återstod intet annat än att söka komma över 
till Tyskland, där en lyckoriddare som han ju bäst kunde 
slå sig fram och där han kunde få tillfälle att utveckla sina 
”kvaliteter”. Svårigheten bestod blott i att komma över 
gränsen utan att bli fasttagen. Vägen över Göteborg 
kunde han ej välja, ty där var han känd, utan måste därför 
bestämma sig för Kalmar såsom överfartsort. Först begav 
han sig till Nyköping, där han sökte upp sin gamle res
kamrat Danckwart, som var nog beskedlig att ytterligare 
låna honom tjugu riksdaler, ehuru Wivallius naturligtvis 
icke betalat det lån han gjort i Lübeck. Vidare pantsatte 
han i Nyköping en kjortel — troligtvis en rest av Ulf Grijps 
garderob — och sedan han således fått reskassa, fortsatte 
han till Norrköping, där han tog in hos en mäster Bärendt,
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hos vilken han ånyo satte en kjortel i pant. Samtidigt tycks 
han ha tänkt att kvittera sin värdshusskuld hos mäster 
Bärendt genom att kurtisera mäster Bärendts dotter, men 
just som han laborerade härmed, framträngde olyckligtvis 
ryktet om hans bedrifter i Danmark till Norrköping, och 
i följd därav måste Wivallius i största hast fly bort från 
staden, där han riskerade att när som helst häktas av Lars 
Skyttes utskickade. Mäster Bärendt följde honom på vägen 
åt Bråborg, men när de gått ett stycke, stal sig vår även
tyrare från honom samt förmodligen ock från sin värdshus
skuld.

I närheten av Bråviken låg egendomen Berga, som då 
ägdes av Brita Simonsdotter, änka efter en kamrerare Per 
Månsson. När jag en dag i maj månad 1630 — berättar hon 
— kom från marken med min piga, kom gångandes från 
sjön en studiosus, som hade en pojke med sig och var klädd 
i en röd kjortel. Han hälsade mig och tackade mig för det 
goda jag gjort honom. Jag svarade: Gud vet, när jag gjorde 
det, men menade, att jag kunde bekomma någon kunskap 
om mina söner Anders Persson och Johan Persson. Han steg 
in på golvet med mig och sade: Kära mor, jag har mycket 
gott hört talas om eder, och hoppas, att I ären den hustru, 
som kan tiga. Så begynte han till att berätta, att han var 
kommen i skada i Stockholm för en skotsk kapten — som 
dock ännu levde —, men jag fruktar, sade han, mer för 
konungens ogunst; därför håller jag mig undan någon tid, 
tills dess goda vänner kunna hjälpa mig till rätta igen. 
Därpå bad han att få lägga en kjortel och en våtsäck kvar 
hos änkan. Men jag svarade, berättar denna, att jag inga-
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lunda ville hava med främmande personer att beställa, efter 
jag är en sörjande kvinna. Bevare mig Gud, sade han då, 
det begär jag inte, utan blott att min kjortel och våtsäck 
må vara här till i morgon, ty jag måste till Nyköping till 
Joakim Danckwart, av vilken jag skall hava några pen
ningar. Därpå slutade det hela med, att änkan lånade honom 
tre daler samt behöll hans kjortel och hans våtsäck i pant.

Från Berga lät han sätta sig över Bråviken till den andra 
stranden och landade vid Sandviken. Där bodde kapellanen 
i Krokek, som i likhet med de flesta präster, med vilka 
Wivallius under sina irrfärder råkade i beröring, hette Per. 
Till honom vände sig nu Wivallius och började först orda 
om sina lärda relationer samt nämnde, att han hade en bror, 
som studerade i Uppsala och att han var släkt med professor 
Wallius. Därefter gav han prästen en ”beredd sälhud” och 
lovade honom ytterligare en bockhud. Efter denna inled
ning övergick han till det egentliga ärendet och bad efter 
sin vana att få låna penningar på en kjortel. När denna 
affär efter önskan blivit ordnad, for Wivallius tillbaka till 
Brita Simonsdotter, betalade verkligen sin skuld och återtog 
sina tillhörigheter samt vände tillbaka till prästen i Krokek, 
för vilken han uppdukade samma historia, med vilken han 
introducerat sig hos änkan Brita. Han hade — efter vad 
han berättade — i Stockholm råkat i ”querelle” med en 
skotsk kapten, som han för effektens skull nu förklarade vara 
död, och därför slog man efter honom. I betraktande av den 
tidens åskådningssätt av dylika saker, var det klart, att han 
ej förgäves vädjade till prästens hjälpsamhet, och då även
tyraren fick på känn, att trakten började bli osäker,
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lånade prästen honom en vadmalsrock, i vilken han för
klädde sig; sin betjäntpojke lämnade han kvar i Krokek, 
och folk, som voro på gästabud bredvid prästgården, hjälpte 
honom över sjön.

Orsaken, varför han så envist höll sig kvar i trakten av 
Bråviken, var, att han ännu icke hade uppgivit allt hopp. 
Han hade nämligen hört, att konungen skulle där förbi med 
flottan, och ”han ville då presentera sig för Kungl. Majestät”. 
Först när han förnam, att konungen redan rest förbi, beslöt 
han sig för att lämna trakten och ville nu bege sig till 
Öland för att träffa den Karl Mörner, med vilken han varit 
tillsammans i Frankrike. Hans förhoppning var att med 
honom komma över till Hans Majestät, ty — så resonerade 
han antagligen — utrikes var en dylik audiens mindre farlig 
än i Stockholm. I Tyskland voro ju Anders Grijp och hans 
andra fiender utom räckhåll.

Vadmalsrocken begagnade han blott en åtta à tio mil, 
så länge han ännu var i farligt grannskap. Men därefter 
blev han åter herreman och reste på friskjuts genom landet. 
Maria Eleonora hade nämligen ämnat sig över till Preussen 
och skulle anträda resan från Kalmar, och med anledning 
härav skulle en Nils Posse skickas före henne dit att an
ordna överfärden. Men så blev resan inhiberad och passet 
obegagnat. På något sätt lyckades emellertid Wivallius 
komma över det och reste nu som ädel och välbördig Nils 
Posse, vilken var förordnad att följa vår allernådigste drott
ning till Preussen och som alla fjärdingsmän skulle lämna 
fria skjutshästar och all annan fri foderskap ned till Kalmar.

Men oturen förföljde honom fortfarande. När han kom
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ned till Kalmarsund, hade konungens skepp redan seglat 
förbi, och även Karl Mörner, som legat vid Öland att pro
viantera, var sin kos, då han kom dit. I sin nöd sökte han 
då att segla över till Gotland för att därifrån möjligen 
få någon lägenhet till Tyskland. Han fick verkligen en båt, 
men när denna satte ut till sjöss, uppstod en så svår mot
vind, att han måste vända om. Det fanns således blott en 
väg till Tyskland, och denna gick över — Danmark.

Men att Wivallius inlät sig på det oerhörda vågspelet att 
uppsöka skådeplatsen för sitt mest riksbekanta äventyr, 
hade nog också en annan orsak än blott nödvändigheten 
att på denna väg komma till Tyskland, och det hade väl ej 
varit alldeles omöjligt att med någon skeppare från Kalmar 
segla över. Men i Kalmar hade han antagligen hört något 
om den skilsmässosak, som just då — i början av juli 1630 
— behandlades inför domkapitlet i Växjö, och åter spelade 
hjärtat honom ett spratt. Trots livsfaran beslöt han djärvt 
att söka upp Gertrud Grijp och genom henne göra äkten
skapsskillnaden om intet — möjligen ännu att trots alla de 
grusade framtidsförhoppningarna förmå henne att följa 
äventyraren på dennes landsflykt. Jag ville — skrev han — 
”draga till Sundet i Danmark och stiga där på ett skepp. 
Men först ville jag hava förklätt mig och draga i hemlighet 
till Ulf Grijps gård och tala med min hustru.” Såsom skäl 
för att han ”så djärveligen” dristade löpa ”sina fiender i 
munnen” anför han själv den trogna kärlek, han bar till sin 
hustru, och ehuru han visst ej var något sanningsvittne, är 
denna uppgift troligen riktig, ty utan detta motiv blir hans 
handlingssätt alldeles obegripligt. Även om det för honom
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varit absolut nödvändigt att över Danmark fly till Tysk
land, var det ingalunda nödvändigt att taga vägen just över 
Björkeberga, som var nätt upp den farligaste orten. Där var 
han känd av alla, och sannolikheten att någon skulle för
råda honom åt den mäktige herren på Björkeberga, var den 
största möjliga. Det steg, han nu tog — det ödesdigraste 
i hela hans liv — kan endast förklaras därav, att äventyra
ren trots all kylig beräkning dock verkligen älskade Gertrud 
Grijp och att han för sin kärlek åsidosatte all försiktighet. 
Han var tjuv och bedragare, självisk och samvetslös, men 
han var ock ett lidelsens barn, och detta störtade honom.

Möjligen kunna också några mera praktiska motiv ha 
spelat in hos denna egendomligt sammansatta natur.

Skilsmässan skulle ju stryka ett outplånligt streck över 
alla hans planer på arvet efter Ulf Grijp och på hans därpå 
byggda förhoppningar. Det fanns endast en person, som 
kunde göra denna skilsmässa om intet — och det var 
Gertrud Grijp. Höll hon fast vid den make, hon en gång 
valt, och förklarade hon sig ha varit medveten om, att han 
ej varit den, han givit sig ut för, kunde skilsmässan måhända 
förebyggas. Men dessa möjligheter voro å den andra sidan 
så pass svaga, att han knappt kan ha räknat med dem, och 
helt visst var det denna gång tanken på Gertrud Grijp själv, 
ej på hennes rikedomar, som bestämde hans handlingssätt. 
Vore hon blott i väg med honom, kunde domkapitlet i 
Växjö i nödfall få roa sig med att lagligen skilja dem, om 
det då var möjligt. Han hade förut, såsom vi sett, då han 
satt fången i Nürnberg, tänkt enlevera den unge Wagen-
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seils fru, och varför skulle han då ej kunna enlevera sin 
egen?

Hans öde låg således i Gertrud Grijps hand. Han kände 
henne endast såsom en ung kvinna, som utan tvekan givit 
sig till honom och som, ehuru hon åtminstone anat det rätta 
sammanhanget, icke tvekat att följa honom i landsflykten. 
Wivallius kände ock sin makt över hennes hjärta, och vilka 
hans skäl än voro, så begav han sig djärvt över den farliga 
danska gränsen. Tack vare sin förklädnad kom han fram 
ända till Haslaröd, ungefär en halvmil från Björkeberga, 
men där blev han den 13 juli 1630 röjd och fasttagen av 
fogden i Göinge härad Lars Persson — jämnt en vecka innan 
domkapitlet i Växjö avkunnade skilsmässodomen.

Med den oerhörda spänstighet, som är karakteristisk för 
honom, förlorade han ej besinningen ens i denna kritiska 
belägenhet, utan låtsade som om ingenting hänt och som om 
han blott kommit ner till Skåne för att träffa sina kära 
svärföräldrar. Samma natt han greps, sände han nämligen 
till Ulf Grijp följande klassiska brev:

”Ädle och välbördige Ulf Grijp uti tillbörlig vördnad. 
Käre svärfader. Jag kan honom sonligen icke förhålla, att 
jag nu är kommen från Hans Kungl. Majestät, vår aller- 
nådigste herre och konung, och efter jag Gud ske lov uti 
Hans Majestäts nåd och ynnest är upptagen, haver jag mig 
till Eder velat begiva uti den sonliga tillförsikt, att jag hos 
Eder gunst bekomma kan. Oansett jag icke densamme är 
som den, jag mig för Eder utgav med namnet, så är jag 
dock en sådan person, som kan förvärva det, jag icke haver
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ärvt. Och om jag än skulle dö, så dör jag dock för den 
trohets skull, som jag till Eder dotter drager och henne 
skyldig är, ty för Gud är hon min äkta maka, som med min 
person (och icke med namnet) ärligen vigd är. Är för den 
skull till Eder min kärliga bön och begäran, att I villen 
bevisa mig den gunst och faderliga affektion att med Eder 
kära dotter Eder i morgon hit till Haslaröd bemöda, att jag 
i vänlighet med Eder tala måtte. Sådant skall Eder icke 
ångra, och jag är och bliver, så länge jag lever, Eder käre son 

Lars Wivallius.

Jag beder, att I viljen hälsa Eder kära husfru, min kära 
fru svägerinna med min sonliga tjänst. Jag hoppas ock 
hennes gunst att bekomma.”

Man kan föreställa sig Ulf Grijps vanvettiga raseri, då 
han mottog detta om så mycken sonlig kärlek vittnande 
brev. Han skyndade också genast till Haslaröd, men om 
han i denna punkt efterkom Wivallius’ begäran, så var 
han alls icke böjd att i en annan göra honom till viljes. Det 
”vänliga samtal”, till vilket ”sonen” inbjudit sin ”käre 
svärfader”, blev, såsom vi strax skola se, av en allt annan 
än amikal natur.

I KRISTIANSTAD.

Så snart Ulf Grijp kommit till Haslaröd, lät han grund
ligt visitera fången, lade beslag på alla de papper, denne 
hade i sin våtsäck, slog honom därpå i järn och förde honom
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på så sätt tillbaka till Björkeberga, där äventyrarens korta 
kärlekssaga börjat och där den nu skulle för alltid sluta. 
Han lät — berättar Wivallius — ”skruva båda mina händer 
i handklovar, så att jag pep som en mask. Köttet svullnade 
över järnen och blodet bulnade under naglarna. Och sedan 
lät han slå ännu en järnbult om mina båda fötter och kastade 
mig i ett illaluktande fängelse på sin egen gård, där jag måste 
ligga ömkeligen bunden såsom ett vilddjur.” Sedan Ulf Grijp 
således lyckligen fångat den fågel, för vilken han så länge 
utställt sina giller, skyndade han till Köpenhamn och an
klagade honom hos Kristian IV. Men Wivallius var heller 
icke overksam och lyckades att i sitt fängelse få tillfälle att 
skriva ett brev till Gertrud Grijp, vilket degnen i Wissel- 
tofta åtog sig att smuggla till henne. I detta brev skrev han, 
att alla chevalierer och gott folk, som sett och talat med 
honom, hyst medömkan med honom. Därför bad han sin 
hustru, att hon ville ihågkomma sitt gjorda löfte och icke 
stå honom emot, utan snarare bedja för honom, om så 
trängde. I samma brev — som aldrig framlades för rätten 
och som nu är förkommet — bad han ock om ett hemligt 
samtal med henne.

Detta kom också till stånd och var av ungefär detta inne
håll. Då Gertrud fick se sin forne älskade, utbrast hon: Ack 
Jesus, huru oförsiktigt haven I handlat, när I drogen hit 
tillbaka. Mina föräldrar och min släkt säga redan, att jag 
visserligen tillförene vetat av Eder härkomst och lägenhet 
och att vi i förtid haft olovlig sammangång med varandra, 
efter det att vi med vigningen så hastade. Jag beder för den 
skull: uppenbaren det intet, utan liden hellre något för min
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skull och gören Eder flit, att I kunnen mig med rätten 
vinna. Bliven allenast därvid och sägen, att det varit med 
mina föräldrars vilja. Då dessa ej kunna neka därtill, så 
vinnen I mig väl med rätten. Men eljest förfölja de mig 
och göra mig arvlös efter den stränga danska lagen, att ofri 
man ej må taga mö till äkta. Akten det intet, om jag än 
ställer mig emot Eder, som om vore jag Eder gram, ty likväl 
unnar jag Eder gott i mitt hjärta.

I huvudsak är denna relation nog sann. Gertrud Grijp 
hade tydligen varit mera medveten om det verkliga förhål
landet, än hon ansåg lämpligt att yppa för sina föräldrar, 
och särskilt var hon till en icke ringa del medskyldig i den 
bedrägliga vigseln. Likaså hade hon gått in på planen att 
föräldrarna ovetande rymma till Holland, och hon hade 
varit med om att anskaffa reskassan. Hon hade således all 
anledning att få Wivallius att tiga, och till en början ville 
han ej heller förråda henne. Måhända hade han ännu ett 
skäl. Då de efter sex månaders skilsmässa åter råkades, var 
hans maka med all sannolikhet havande, och han ville där
för skona henne. Men då skilsmässodomen avkunnades en 
vecka efter deras möte, utan att Gertrud däremot inlagt 
någon protest, då havandeskapet helt enkelt förnekades, då 
hon hänsynslöst ställde sig på föräldrarnas sida mot den 
vanbördige älskaren — då kokade hans blod över, han ansåg 
sig med en viss rätt förrådd, och den verkliga kärlek, som 
han måhända hyst för Gertrud Grijp, förbyttes till ett 
ursinnigt raseri, som förmådde honom att låta all hänsyn 
fara. Han blev oridderlig, t. o. m. plump, men han kände 
sig såsom ett jagat djur, som måste försvara livet.
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Denna utveckling tillhör dock processens senare skede, 
och till en början inskränkte sig Wivallius till att försvara 
sig mot Ulf Grijp. Såsom nyss nämndes hade denne rest över 
till Köpenhamn och där anklagat bedragaren, och med an
ledning därav fick Jörgen Urne till Alslöv, Kristian IV:s 
befallningsman över Kristianstads län, order att domfälla 
honom och därefter låta exekutionen ske. I följd härav flyt
tade Urne fången från Björkeberga till Kristianstads då 
alldeles nya fästning och förordnade ridefogden i Gärds 
härad Henrik Jensen till åklagare. Ulf Grijp blev på så 
sätt av med sin fånge, och detta var honom helt naturligt 
emot. Han skrev därför ett nytt brev till Köpenhamn, 
i vilket han ”ganska vänligen” begärde, att Wivallius ”måtte 
torteras, pinas och plågas av bödeln”.

Men Wivallius förstod förträffligt att hugga tillbaka. 
Så utsände han ett ”öppet missivebrev till Ulf Grijp”, 
i vilket han förebrådde denne allt det klander, han enskilt 
uttalat mot Danmark och danska förhållanden — tydligen 
i avsikt att få den mäktiga danska adeln ovilligt stämd mot 
svensken, som trängt sig in i deras stånd. Men för att brev
skrivaren ej skulle misstänkas för partiskhet, gav han sig 
utseende av att framställa sina förebråelser i allra största 
vänlighet. Brevet är ett litet mästerstycke av hån. Käre Ulf 
Grijp, skriver han, till och med vildar älska varandra och 
dem, som deras barn hava — jag vill icke tala om judar, 
turkar och hedningar, som troliga älska varandra. Men se 
på alla djur och fåglar! Ack Gud, det måtte vara ett under
ligt hjärta, som kan så snart alldeles förglömma den förra 
kärlek, som I på den tiden till mig hade. Eller vill I säga
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mig, varför I den gång mig älskade? Skulle I allena hava 
älskat mig för namnets skull och icke för min person? Eljest 
har ju en rätt kärlek ingen ände.

Till konungen sände han en mängd böneskrifter både på 
vers och prosa samt skrivna på danska, tyska, holländska, 
franska och italienska — som man ser var han angelägen 
om att briljera med sin språkkunskap, som ju ställde honom 
över de vanliga bedragarnas klass. Samtidigt utgav han ett 
lärt, vetenskapligt försvar för sitt äktenskap, kallat Copia 
quaestionum quarundarum conjugalium a Laurentio Wival- 
lio propositarum, vari han med vanlig färdighet citerade 
danska recesser och förordningar samt sökte vända dem till 
sin fördel. Och på vanligt sätt uppvaktade han alla dem, av 
vilka han trodde sig ha någon nytta — bland andra en 
överstelöjtnant Kratz, som fick mottaga en supplikation av 
ungefär samma innehåll som hans i Sverige skrivna supplik 
till Adler Salvius. Och hur obesvärad av all moral han var, 
visas bäst av en böneskrift, som han skickade till Kristian 
IV, ty denna är ordagrant densamma som den, med vilken 
han några månader förut uppvaktat Gustav Adolf. Han 
erbjöd således Kristian IV samma tjänster och ville nu tjäna 
den danske konungen såsom spion och soldat.

Den i2 augusti började processen inför borgmästare och 
råd i Kristianstad. Anklagelsepunkterna voro huvudsakligen 
tre: att han falskeligen tillnarrat sig konungens pass, att han 
bestulit Ulf Grijp på en del av dennes egendom och att han 
besovit en adlig jungfru. Den första punkten var värst, och 
Wivallius var här nog klok att ej inlåta sig på något försvar, 
som kunnat stämma vederbörande till hans nackdel, utan
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medgav oförbehållsamt, att han gjort sig skyldig till en svår 
förseelse. Men han hoppades dock, att konungen i sin mild
het skulle giva honom nåd i betraktande därav, att han 
såsom krigsfånge hos Tilly knappt haft någon annan utväg 
till räddning. Att han allt fortfarande kommit att begagna 
sig av samma pass, även sedan det för Tillys skull ej längre 
var nödvändigt, skyllde han på omständigheter, vilkas makt 
han på ett ganska lyckligt sätt ådagalade.

Lättare hade han att försvara sig rörande den andra 
punkten, i det att han frankt påstod, att han erhållit de 
ifrågavarande kistorna i gåva av Ulf Grijp. Stulit dem hade 
han ju icke gjort, enär Ulf Grijps egna bönder fört dessa 
kistor till honom i Hälsingborg, sedan han redan lämnat 
Björkeberga, och försvaret var här desto lättare, som Ulf 
Grijp — vilket Wivallius visste — ej ville ut med, varför 
han skickat sina tillhörigheter till Sverige. När han det icke 
ville, föreföll det onekligen ganska naturligt, att det om
tvistade godset varit ett slags hemgift.

Bäst försvarade han sig rörande den tredje punkten. Han 
påpekade, att han alls icke förvänt sitt namn i avsikt att 
bedraga Ulf Grijp, ty namnförändringen hade skett långt 
förut, och i passet hade det ej stått någon uppmaning till 
Ulf Grijp att ge honom sin dotter. Han hade icke önskat 
detta giftermål, utan de själva. Tvärtom hade han sökt 
att komma sin väg, men de hade hållit honom kvar, och då 
han friat, hade han ej frågat, om de ville ha friherre Gylden- 
stierna till måg, utan han hade begärt Gertrud Grijps hand, 
om hans person dem behagade. Ulf Grijp hade själv, trots 
avstyrkande råd, trolovat dem med varandra. Själva vigseln
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hade väl försiggått utan hans vetskap, men sedermera hade 
han gillat giftermålet, och vid mågens och dotterns bortresa 
hade han låtit bedja för dem i kyrkan. Att sedan anklaga 
honom för att ha ”besovit adelig jungfru” var därefter 
uppenbart orimligt!

Då åklagaren Henrik Jensen framhöll, att Ulf Grijp givit 
sin dotter till ”Erik Gyldenstierna och det namnet, men icke 
till namnet Lars Wivallius”, var fången genast färdig med 
sin replik. Jag frågar — inföll han — ”om man ville skriva 
ett skönt namn av högt stånd med gyllene bokstäver och 
sände det med stort anseende till en jungfru eller piga och 
begärde henne till äkta — skulle hon väl lova honom sin 
tro, förrän hon fick se hans person? Nej, inte ens en bond
piga! Hon tar ingen bonddräng, som hon aldrig sett, heter 
han så än Per eller Pål”. Det är sant — fortsätter han — 
att jag ej är adelsman och ej kan berömma mig av stora 
gods. Men Gud har dock på mången väg fört mig genom 
främmande land, frälst mig ur mången nöd, från ung
domen givit mig mitt bröd och nu i snart sex år rikligen 
beskärt mig det i främmande land. Han vet, att jag önskat, 
att detta giftermål aldrig skett. Men när det nu skett, har 
jag för mitt samvete och för den äktenskapliga tro, jag min 
hustru skyldig är, henne icke kunnat övergiva, men har 
sedan julen rest 300 mil för att finna nåd och för tre 
veckor sedan mig hit igen begivit i stor fara att ock här 
vinna nåd samt sedan min hustru på den ort föra, där jag 
med äran kunde henne nära. Jag hade ock i sinne att strax 
begiva mig till Hans Majestät av Sverige i Stralsund att 
erhålla Hans Majestäts tjänst under soldatesken. Men jag
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blev av min svärfader ”illa antagen”. Han lät mig binda 
till händer och fötter, att jag såg det röda köttet, och kasta 
mig i fängelse, så att jag varken kunde ligga eller sitta. Men 
därför — fortsätter han — citerar jag Ulf Grijp inför Guds 
dom. Jag befaller mig och min sak Gudi och dör gärna för 
den trohets skull, jag min käraste pliktig är. Hon gör ock 
detsamma, ty hon haver mig det ock lovat, att hon intet 
världsligt ting, ja, ej ens sitt eget liv så kärt skall hava 
som mig, den Gud henne till äkta man givit haver. Dessa 
voro hennes sista ord, som hon gråtande sade mig på hennes 
faders gård, då jag fängsligen hit fördes. Hon sade, jag 
skulle giva mig till freds och icke tvivla på hennes trogna 
hjärta. Hon ville göra mot mig, som hon på den yttersta 
dagen ville försvara. På dessa hennes ord vill jag gärna 
lida, vad man mig påläggandes varder, ja, villigen dö, förrän 
jag henne övergiva kan. Men efter min död vill jag Ulf 
Grijp och hans anhang en gnagande mask i deras samveten 
vara.

Redan under denna första rättegång visar sig Wivallius’ 
sällsporda anlag för advokatyrket. I hans tal möta vi en 
skarp bevisning, en egendomlig förmåga att framdraga allt, 
som kan skada motparten och gagna honom själv. Stundom 
är han kvick och söker sätta rättens skrattmuskler i rörelse, 
stundom är han sentimentalt patetisk, stundom demokratisk 
frihetstalare, stundom försöker han att genom teologisk och 
juridisk lärdom slå blå dunster i ansiktet på domare och 
rätt — såsom det tycks icke utan framgång. Redan det 
första försvarstalet är ett litet mästerstycke av advokatorisk 
vältalighet. Jag frågar — yttrade han — om ens en bonde,
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som vill förlova bort sin dotter, är så enfaldig, att han giver 
henne bort, förrän han noga vet, åt vem han giver henne. 
Men efter denna skämtsamma inledning, som fångat rättens 
uppmärksamhet, anslår han en allvarligare ton och talar 
om ”ungdomen, som mer av begärelse än av förnuft sig 
regera låter. Därtill är kärleken en blind domare, som ofta 
ungdomen förförer”. Den, som av kärlek blir intagen, är 
liksom döv och blind och sköter ej om, vad det kan kosta 
honom. Och därtill hade han och Ulf Grijp pokulerat väl 
starkt, då han friade. Sedan han på detta sätt skaffat sig 
både Venus och Bacchus till bundsförvanter, blir han i hast 
religiös och citerar Kristi ord om äktenskapets oupplöslighet. 
Är — utropar han — ibland oss kristna en ny ordning upp
kommen, så att man menar namnet och ståndet och icke 
människan, när man tager en man till äkta make. Sade väl 
Adam, när han först såg kvinnan: Se, jag vill giva dig ett 
skönt namn och kalla dig Eva och sedan för det sköna 
namnets skull taga dig till äkta? Nej, han glömde den 
gången namnet och sade hastigt: Se, det är ben av minom 
benom och kött av mitt kött. Äro icke adel och oadel män
niskor, har icke Gud skapat dem alla, är min hustru icke en 
människa liksom jag, och menar någon, att en adelsman är 
för Gud mera aktad än jag. Jag är ju Guds beläte såväl som 
han. Och så kommer han in på en jämförelse mellan egna 
”kvaliteter” och Ulf Grijps. Man ställe — säger han — oss 
bägge emot varandra och betrakte, vad det är, som nobili- 
serar en människa. Sedan må man probera honom och judi- 
cera om bägges våra kvaliteter. Men då må man icke glömma 
att avgöra, vem han tjänar, Sverige eller Danjnark. Jag



EN ÄVENTYRARE

fruktar, att han då varder befunnen varken kall eller varm, 
och jag menar, att han tjänar blott sig själv.

Processen inför Kristianstads rådhusrätt gick ganska fort. 
Den började den 12 augusti och domen föll den 10 september. 
I det hela var den en seger för Wivallius. Henrik Jensen 
hade yrkat på, att han skulle straffas till liv och ära, men 
domstolen hade en betydligt mildare uppfattning. Rörande 
anklagelsen att ha lägrat Ulf Grijps dotter frikändes han, 
enär han med vittnen styrkt, att Ulf Grijp själv trolovat 
dem med varandra och sedan genom de anbefallda för
bönerna i kyrkan visat, att han gillat äktenskapet. Även 
angående godset frikändes han, då rätten ej ansåg det be
visat, att det ej varit honom givet till skänks. Däremot döm
des han att betala de 200 speciedaler, han lånat av Ulf Grijp. 
Den svåraste frågan var om passet, och rörande denna ville 
rätten ej fälla någon dom, utan hänsköt den till konungens 
eget avgörande.

Detta var ju så gott som ett frikännande, och även i det 
följande märker man, att de skånska domstolarna stå på 
Wivallius’ sida samt tydligen imponerats både av hans 
personlighet och av hans advokattalang. Men Ulf Grijp 
hade sina hjälptrupper vid det danska hovet, och striden 
mellan båda blev nu allt häftigare — även därigenom att 
Gertrud Grijp utan all hänsyn ställde sig på faderns sida, 
troligen därtill tvingad.

Ulf Grijp började med att inför Skåninge landsting i Lund 
överklaga rådsturättens dom, men även inför denna över
rätt segrade den talföre svenske äventyraren, ty landsdoma- 
ren Erik Krabbe stadfäste i allt väsentligt underrättens dom,
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ehuru han i en punkt — rörande det falska passet — åter
förvisade målet och ålade rätten att fälla en slutlig dom. 
Men denna blev blott, att Wivallius skulle såsom en be
dragare ”för denne sak vara i Kungl. Majestäts nåd och 
onåd” — således fortfarande ingen slutlig dom. Härmed lät 
den ursinnige och envise Ulf Grijp sig naturligtvis ej nöja, 
utan lyckades — möjligen, såsom Wivallius antyder, genom 
mutor — utverka ett kungabrev, i vilket rätten ålades att 
utan vidare uppehåll döma i saken. För denna befallning 
måste vederbörande böja sig och dömde Wivallius — den 
17 januari 1631 — för bedrägeriet med passet från liv och 
ära.

Därmed kunde Wivallius anse sitt öde så gott som be
seglat, ty utsikterna, att rådsturättens dom skulle upphävas
i högre instans, voro försvinnande små. Han överklagade 
väl domen hos landstinget, men under mellantiden, innan 
dess utslag avkunnades, var han tydligen ett rov för verklig 
förtvivlan, och inför döden fattade han ett vilt hat till den 
kvinna, som han en gång älskat, men som bragt honom på 
fall och som hänsynslöst sällat sig till hans fiender. Han 
anklagade henne nämligen för att ha förgjort det foster, 
med vilket hon varit havande. I vad mån denna beskyll
ning hade fog för sig, är nu omöjligt att avgöra. På en Peer 
Gynt som Wivallius kan man naturligtvis ej tro, men Ulf 
Grijp ljuger lika tappert, så att den enes nekande ej är en 
bit tillförlitligare än den andres beskyllning.

Men åtskilligt finns dock, som talar för, att det låg 
något sant bakom beskyllningen. De hade gift sig den
ii november 1629 och skildes efter nära två månaders
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sammanlevnad den 7 januari 1630. I september 1630, som 
var den kritiska tiden, skickade Ulf Grijp bort henne till 
Stensnäs i Sverige, och i Danmark uppträdde hon aldrig 
inför rätta; icke ens Wivallius’ brev till henne företeddes 
inför domstolen. Trots beskyllningen kunde Ulf Grijp 
aldrig åberopa ett enda vittne på, att hon ej varit havande 
— vilket ju varit en lätt sak — utan nöjde sig med att 
bestrida saken samt till och med antyda, att hon ännu vore 
jungfru. Men att rykten verkligen voro ute i den av Wival
lius antydda riktningen, göres tydligt därav, att Kristian IV 
i brev av 10 april 1631 ålade Jörgen Urne att rannsaka 
härom samt insända en relation till kansliet. Urne var 
emellertid Ulf Grijps vän, någon relation tycks aldrig ha 
blivit insänd — finns i varje fall ej kvar — och saken 
tycks ha nedtystats.

Wivallius, som satt fängslad, kunde — under förutsätt
ning, att han talat sanning — ej veta mera, än att hon varit 
havande och att man aldrig hört talas om något barn, som 
hon fått. Därefter formulerade han sin beskyllning. Men 
det hela kan ha inskränkt sig därtill, att barnet blivit fött 
och kvarlämnat på Stensnäs, och något brott behöver man 
ej antaga.

Själv tycks den eljest så bekymmerslöse äventyraren ha 
varit övertygad om, att hans timglas nu var utrunnet. Men 
landsdomaren Erik Krabbe var en bland hans gynnare, och 
mot förmodan blev hans dom (den 2 april) från Wivallius’ 
synpunkt frikännande. Denne dömdes väl att mista äran — 
och den kunde äventyraren nog i nödfall vara av med — 
”men vad hans liv och blod är anlangandes, veta vi icke,
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om denna sak stiger så högt, att förbemälte Wivallius det 
förbrutit haver, efter det vi finna intet därom i lagen”. 
Med anledning därav solliciterade landstinget om Kungl. 
Majestäts eget nådiga betänkande.

I själva verket hade dödsdomen blott blivit uppskjuten, 
och Krabbe begick nog ett fel, då han trots det kungliga 
brevet undandrog sig att avkunna slutlig dom. Ulf Grijp 
och hans medhållare — bland dem Jörgen Urne — satte 
sig ock i rörelse, och såsom en första följd härav blev 
fängelset betydligt strängare än förut. Mina fiender — be
rättar Wivallius — unnade mig ej längre det förra fängelset, 
”utan under påskhögtiden, under skärtorsdagsafton, kastade 
de mig i en kista mittpå torget, allmogen till spektakel. 
I högtidsdagarna, när andra besökte Herrens tempel, då 
måste jag ligga bunden till händer och fötter; de sprungo 
och gladde sig över mig och gingo fram om mig, mig till 
spott, och sade: vad må den svenskingen sjunga för en 
mässa på sitt altar. Jag kunde där varken gå eller stå, utan 
låg bunden till händer och fötter i runda tio veckor. Under 
dessa stod jag aldrig på min fot, utan låg där i sådan en illa
luktande stank, som hade jag varit en hund. Ja, om en 
oskälig best hade sålunda legat så länge, hade han dött av 
elände. Det hade mig ock hänt, så framt icke några barm
härtiga människor där i staden hade sig över mitt elände 
förbarmat och mig i hemlighet någon vederkvickelse tillsänt. 
Där sattes skyltvakt för dörren natt och dag, och förbjöds 
så strängeligen, att någon människa skulle få gå och tala 
med mig; ej heller skulle man tillåta mig papper och bläck. 
Strumporna voro av järnen om fotterna igenomrostade och
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skjortan om händerna helt söndersliten. Ja, de skämdes icke 
att uppdikta den gräsliga lögnen, att alla människor, helst 
kvinnspersoner, som jag finge se, de skulle hava mig kär. Och 
det var allt djävulskonst, varmed jag umgicks, och allt vad 
jag talade, skrev och svarade, det hade jag aldrig av den 
helige Ande. Jag törs inte tala härom. Håren resa sig upp 
på alla ärliga kristna, som detta höra och betänka.”

Såsom av hans förut berättade levnadssaga framgår, hade 
Wivallius en rent sällspord förmåga att skaffa sig gynnare 
och göra sig omtyckt. Och han var tydligen en ”charmör” 
av första ordningen, icke minst då det gällde kvinnor. Den 
föga klyftiga familjen Grijp var också fullt övertygad om, 
att dessa tjusaregenskaper ej berodde på naturliga orsaker. 
I ett brev, som Gertrud Grijp skrev under rättegången, 
klagade hon över, att han lyckats bedraga henne, ”vilket 
jag visserligen tror, att han aldrig med Guds kraft haver till 
väga kommit”. Och vid ett annat tillfälle berättade hon, att 
Wivallius sagt henne, att han utrikes fått ett ”ting”, som, 
då han hade det hos sig, gjorde, att alla människor, som 
sågo honom, fingo honom kär. Gertrud hade då bett att 
också få ett dylikt ”ting”, men han hade sagt: Vilka oför
siktiga ord I talen! Ulf Grijp förevitade honom, att han 
hade ”en spiritum familiärem” och att han ”genom djävuls
konst” förblindat honom. Han skrev — berättar Wivallius
— till Kristianstad, att om man rannsakade hos mig, så 
funne man en liten ring, i vilken vore en djävul, som lärde 
mig allt, vad jag skulle tala, svara, göra och låta. En gång
— fortsätter han — kommo några prästmän till mig efter 
hans vrånga utgivande och skulle disputera med mig, men
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jag märkte att de voro liksom de, vilka kommo till Kristum 
med skattepenningen. Jag frågade dem därför, vad de höllo 
av mina gåvor i talande, svarande och skrivande: om de 
voro goda eller icke. Då de måste bekänna: ja, svarade jag: 
I gode män, gån då hem och läsen Skriften bättre över och 
sen efter, vad Paulus och Jacobus säga om goda gåvor, 
vadan de komma.

Dessa gåvor lät han heller icke ligga obrukade, och även 
under fängelsetiden förstod han att skaffa sig vänner och 
gynnare bland nästan alla samhällsklasser. I ett kort efter 
denna tid skrivet brev till Kristianstad ber han mottagaren 
hälsa ”i hemlighet” salig Hans Barnekows fru Elsa Bülow, 
vilken bebodde den i närheten av Kristianstad belägna egen
domen Vidskövle; vidare hälsar han Erik Krabbe och dennes 
hustru samt jungfru Dorothea Kruse — således idel med
lemmar av den danska adeln. Ännu flera voro hans för
sänkningar bland präster och borgerskap. I Jörgen Apote
kare i Kristianstad säger han sig alltid ha haft en trogen 
vän. Prästen herr Peder i Lund och hela hans hus hade också 
alltid visat honom stor vänlighet, prästen i Wisseltofta hade 
icke övergivit honom, och själva borgmästaren i Kristian
stad hade dagligen skickat honom mat i fängelset. Dennes 
piga Karin, som bar maten till honom, hörde likaledes till 
Wivallius’ erövringar, och det var i hennes vård han sedan 
överlämnade sina papper. Bland köpmännen hade han sina 
flesta bekantskaper, och särskilt förefalla en Peder Poisson 
och en Otto Kopman ha varit hans goda vänner.

142



EN ÄVENTYRARE

RYMNINGEN.

Hur en fånge — och därtill en så hårt fängslad fånge — 
kunnat skaffa sig en dylik vänkrets, förefaller nästan oför
klarligt. Men det var detta, som nu — liksom vid flera 
andra liknande tillfällen — räddade hans liv. Krabbes väl
villiga dom gav honom nämligen blott en galgenfrist och 
hade till närmaste följd, att den välvillige landsdomaren 
mottog dels en stämning att stå till svars inför herredagen 
i Köpenhamn, dels ett onådigt kungabrev, i vilket förkla
rades, att hans dom skulle vara ”död och maktlös” och att 
rådhusrättens dom — livets förlust för Wivallius — skulle 
stå vid makt. Men denne skulle icke avrättas i Kristianstad, 
utan skickas till Köpenhamn att lida sitt straff — antag
ligen ville man där först genom tortyr utpressa några poli
tiska bekännelser ur honom. När så Wivallius i slutet av 
maj fick kännedom om detta kungabrev, genom vilket hans 
öde avgjorts, bekänner jag — skrev han — ”att jag tänkte: 
många hundar äro harens död, och därför såg jag mig om, 
huru jag mot deras vilja väl kunde komma därifrån.” Om 
detaljerna i denna flykt nämner han intet, enär han tydligen 
ej ville kompromettera sina många vänner i Kristianstad, 
och han yppar därför blott den roll, som spelats av en bland 
dem, vilken följde honom på flykten och således ej hade 
något att förlora på, att man fick reda på hans meritlista. 
Denne var vaktsoldaten. Så snart de flytt, slogs alarm. 
Profossen och åtskilliga soldater, vilka misstänktes för att 
ha hjälpt till, slogos i bojor. Kapten Peder Brun, som under
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Urnes frånvaro i Köpenhamn fört befälet över vakten, 
hotades av den förgrymmade länsherren med ett strängt 
straff, såvida de båda flyktingarna ej tillrättaskaffades, och 
han utsändes genast med en avdelning soldater att gripa deffl. 
På Urnes uppmaning lät också den svenske landshövdingen 
över Kronobergs län utfärda befallning om deras gripande, 
likaså landshövdingen i Bohus län. Men med sin vanliga 
fintlighet lyckades Wivallius att undgå sina förföljare.

Denna flykt, säger han, var uppenbarligen en divina 
liberatio, ty jag låg hårt fången, hade skyltvakt för mig och 
ingen fick gå till mig. Ehuru jag där legat så länge och så 
eländigen, kunde jag dock gå, och Gud sparade min hälsa 
i sådan illaluktande stank. Så bevekte Gud en av soldaterna, 
som var mig trogen och lät göra nycklar åt mig, efter som 
jag dem för honom avritade, och sedan släppte han mig ut 
om natten. Gud halp mig genom skyltvakten på vallen och 
torrskodd över gravarna. Strax jag kom ut för stadsbryg- 
gan, stodo där två hästar sammanbundna, liksom den Aldra- 
högste hade sagt: se här har du två hästar, en för dig och en 
för din stallbroder. Jag red dem vid pass två mil. Sedan fick 
jag se en sjö, och den rodde vi över och kommo åt skogen, 
men strax därefter kommo femtio soldater från staden efter 
mig, och det befalldes, att man i alla kyrkor skulle lysa, att 
ho, som fördristade sig att hjälpa eller försvara mig, skulle 
hava förbrutit ära, liv och gods. Med folkskall satte de efter 
mig i alla skogar och på alla vägar liksom efter ett djur, de 
bjödo penningar på penningar åt dem, som kunde fånga 
mig eller skjuta ned mig, och hade jag icke genom Guds nåd 
blivit under den andra dagen bevarad, så hade de fått mig
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fatt, ty jag var fyra dagar i skogen och orkade icke gå, utan 
led hunger och törst. Med spända bössor i handen redo de 
förbi mig, men jag låg i en buske alldeles vid sidan av dem, 
och det skulle bli för långt att beskriva, vad behändighet 
jag måste bruka att undgå dem.

Denna flykt mittigenom det folkrika Skåne var onekligen 
ett konststycke av första ordningen, och att det lyckades, 
kan endast förklaras av Wivallius’ förmåga att överallt 
skaffa sig vänner och hjälpare. Genom deras bistånd kom 
han till sist fram till svenska gränsen. Faran var därmed 
ej över. Danskarna hade nämligen varit även till Skatelöv 
och utlovat en riksdaler åt den, som kunde förråda honom 
åt dem. Då nu folket kom från kyrkan, uppenbarade Wival
lius sin lägenhet för några bönder, som han mötte, och bad 
dem att skaffa honom en häst för att fortsätta flykten. Bön
derna låtsade sig vara härtill villiga och bådo honom stiga 
i en ekstock, så skulle de ro honom till prästgården. Wival
lius steg i, men beslöt att vara försiktig. Han lade sig där
för ned i båten och låtsade sova, så att han kunde lyssna 
till deras samtal. Då hörde han dem skratta och säga: ”är 
icke denne en dyr fisk” och andra sådana yttranden, som 
röjde deras avsikt. Wivallius höll sig stilla, tills dess att de 
kommo i land, men då begynte jag, berättar han, ”att något 
skarpare tala vid de goda bröder och förnam då, att de 
ämnade föra mig till en kyrka, där de danske sutto och 
drucko”.

Hur han redde sig ur denna brydsamma belägenhet — 
om genom sin vältalighet eller genom något knep — berättar 
han ej, men fasttagen blev han icke, utan fortsatte flykten
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norr ut, oförskräckt och tilltagsen som vanligt. I Hallaryd 
råkade han mitt upp i ett större bondbröllop, som hölls av 
arrendatorn Knut Matsson och Elisabeth Eriksdotter, vilken 
nu för andra gången trädde i brudstol. Och Wivallius tog 
sig härav anledning att uppvakta brudparet med en lyck- 
önskningsdikt — på latin, men som icke dess mindre, eller 
kanske just därför att ingen mer än prästen förstod det 
lärda språket, tycks ha slagit ogement an, ty utom väl- 
fägnaden på bröllopet tycks skalden ha erhållit sju riks
daler i sångarlön. Därifrån begav han sig norr ut, och i 
början av juni gästade han prästen Bondo Gudmundi i Leka- 
ryd, ej långt från Jönköping. Även denne uppvaktade han 
med en latinsk dikt såsom ersättning för gästvänskapen och 
vandrade så in i Östergötland, där han i en sergeant Håkan 
förvärvade sig en ny vän, i vars hus han stannade under 
åtta dagar. Sergeanten följde honom sedan till Skyllinge 
prästgård, där han gästade under fyra dagar, och därifrån 
drog han vidare till en annan prästgård, Hellestad, ej långt 
från Norrköping. Den 26 juni — berättade prästen där — 
kom efter middagen hit till Hellestad prästgård en student, 
som kallade sig Wivallius och var klädd i svartblå kläder 
med bruna snören. Han hade en ung dräng med sig och 
begärde att vila en stund, samt frågade mig, om jag visste, 
om Karl Pommerening var i Norrköping. Jag visste icke 
besked därom, men Anders Nilsson, borgare i Norrköping, 
svarade, att han nyligen sett honom i staden. Då sade 
studenten: jag haver aktat resa till Örebro, men efter jag 
hörer min utvalde vän Pommerening vara i Norrköping, 
vill jag resa nu genast till honom. Sedan han fått sig mat
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och druckit något, följde han samma dag härifrån med 
Anders Nilsson till Norrköping.

Resan till Norrköping förefaller emellertid ha medfört 
en besvikelse, och ”hans utvalde vän” — troligen en gam
mal studentkamrat från Uppsala — tycks icke ha varit så 
glad åt återseendet, som Wivallius väntat. Den stackars 
vagabonden nödgades därför fortsätta sitt kringirrande och 
begav sig från Norrköping till sin gamle gynnare, prästen 
i Krokek, som tyvärr ej var hemma. På prästgården läm
nade Wivallius därför kvar ett brev till honom, i vilket han 
bl. a. nämnde, att han lät sin dräng — den danske soldaten, 
som flytt med honom — stanna kvar i Krokek, ”att I av 
honom alla omständigheter kunnen erfara. Jag tackar Eder 
för allt gott och att I min kjortel ännu så väl förvaren. 
Sådant skall jag berömmeligen ihågkomma, så länge jag 
lever. Nu drager jag till Uppsala till min frände Wallius, 
och hoppas jag att få tala med Hans Fursteliga Nåde Pfaltz- 
greven om några saker samt att få någon penning, så mycket 
att jag kan lösa kjorteln igen och eljest reparera min habit”, 
över Nyköping fortsatte han resan till Wivalla. Om — 
yttrade han kort därefter — ”mina herrar rätteligen visste, 
vad motgång, vad fattigdom, vad elände jag fattig karl 
haver utstått, förrän jag kom kring det djupa moraset hem 
till Wivalla igen, så skulle de sannerligen undra, att jag nu 
sitter här och de skulle också sannerligen förbarma sig över 
mig”.

Mottagandet på Wivalla, där styvfadern satt såsom 
bonde, var nog ej vidare hjärtligt, och för denne förlorade 
son slaktades helt visst ingen gödd kalv. Efter ett kort

UZ



EN ÄVENTYRARE

uppehåll i det gamla barndomshemmet vandrade landstry
karen också vidare till Stockholm, där han tänkte presen
tera sig för pfalzgreven för att begära ”salvum conduc- 
tum”, dock först sedan han skaffat sig en anständig klädnad.

Men icke ens denna avsikt hann han utföra, ty redan 
samma dag, som han kom till huvudstaden — den 13 juli 
1631 — blev han gripen, och efter två korta månaders 
frihetsliv satt han åter inom lås och bom.

Han fördes genast inför hovrätten för att examineras. 
Men när han där förklarade, ”att efter han så hårt är an
klagad för den jungfruns skull, så är han för ett år sedan 
för henne fridömd”, fick han det säkerligen överraskande 
svaret, att den saken brydde man sig icke om. Det var om 
någonting annat man nu ville tala vid honom.

Vilken den nya anklagelsen var, för vilken Wivallius 
häktats, skall nu upplysas.

I SMEDJEGÅRDEN.

Då kyrkvaktaren en morgon i juni månad 1631 inträdde 
i Ornö träkyrka i Stockholms skärgård, möttes han av en 
förskräcklig syn. Mässhaken och guldfransarna kring alta
ret voro bortstulna; kyrkans böcker — handboken, Nya 
testamentet och en psalmbok — voro försvunna, och kom- 
munionsvinet, tre stop, var utdrucket. Men värst av allt 
var, att han vid altaret fann en papistisk dikt, riktad till 
jungfru Maria, och en annan, lika hädisk, dedicerad till
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”Fan” själv, samt en tredje, i vilken författaren meddelade, 
att han aldrig ville ”vara luthersk mera” samt att här i lan
det skulle bli en annan låt, när ”påvens sanning upp- 
komme igen”.

Med denna tids papistskräck var det klart, att man här 
trodde sig ha kommit en gräslig, papistisk sammansvärjning 
på spåren. Vederbörande kommo i rörelse, och inom kort 
greps gärningsmannen, en trettio år gammal djäkne Ericus 
Petri, som genom dryckenskap och nöd tycks ha blivit 
halvfånig. Den självbiografi, han nödgades ge inför rätten, 
är i många fall ytterst karakteristisk för den tidens drifte- 
djäknar. I Uppsala skola hade han börjat, då han var på 
sitt åttonde år, och där hade han läst grammaticam, dialec- 
ticam och rhetoricam. Sedan hade han överflyttat till Gävle 
skola, där han under tolv år läste för mäster Ericus Niure- 
nius och dennes broder, vilka ”proponerade Ramum och 
Caspari Bartholin! logicam”. Därefter hade han ”diva
gerat på åtskilliga orter”, vilket uttryck han förklarade så, 
”att han gick och tiggde”. Efter en avstickare till Norge 
hade han kommit tillbaka till riket och börjat studera i 
Enköpings skola, där han blott stannat i tre månader. Där
efter hade han åter ”divagerat”, men det sista året — han 
var då trettio år gammal — hade han gått i Jönköpings 
skola. Vid arresteringen påträffade man hos honom åtskil
liga misstänkta saker, såsom ett ormskinn och en polsk 
bok, och därjämte förmodade man, att hans besök på Ornön 
företagits i syfte att spionera på den svenska örlogsflottan, 
som låg där i närheten. Någon polska kunde han emellertid 
icke och uppgav, att han fått den ifrågavarande boken av
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en kringvandrande student Andreas Anundi, som också 
lockat honom över till papismen.

Det befanns snart, att den egentligen farlige var denne 
Andreas Anundi. Han hade, efter vad Ericus Petri berättade, 
haft mycket guld- och silvermynt hos sig, och dessutom hade 
Ericus sett honom läsa en mängd brev, både stora och små; 
”somliga voro med stora signeter och somliga med små 
signeter förseglade”. Han vandrade alltid på hemliga by
vägar och föreföll som en man, som visste åtskilligt mer 
än folk i allmänhet. Då han fått veta, att Magdeburg fallit, 
hade han slagit till ett skratt, och då Ericus frågat om 
orsaken, hade han svarat: ”Får du dricka av min flaska, 
bliver väl också du glad över sådana tidender.” I Håtuna 
socken hade han först tömt en bägare för påvens välgång, 
och därefter hade han och Ericus druckit brorskål. Ericus 
hade sedan fått smaka på hans flaska och hade därigenom 
blivit liksom ”ursinnig och förvänd”, och i skären ”hade 
han varit liksom uti brinnande elden”. Med sig förde denne 
hemlighetsfulle strykare några slemma paskiller, vilka han 
bett Ericus kasta ut på vägen. Ericus var därför övertygad 
om, att hans besynnerlige stallbroder var hemlig jesuit. När
mast kom denne från Köpenhamn, varifrån han hade ett 
pass, utfärdat av en bland professorerna. Han var klädd i 
svarta kläder, svart hatt, stövlar med sporrar, kappa och 
våtsäck. I handen hade han en dolkkäpp och vid sin byxsäck 
en dart. Men trots detta noggranna signalement lyckades 
man aldrig få tag i den mystiske Andreas Anundi.

Dess skarpare ansatte man den halvrubbade Ericus Petri 
för att förmå denne att angiva andra förmodade medbrotts-
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lingar. Den förste han då nämnde var Wivallius. Andreas 
hade, berättade han, åtskilliga stallbröder, ”vilka skola i 
några besynnerliga städer hava deras sammankomster”. Av 
dessa stod Wivallius, som Ericus ej kände, Andreas Anundi 
närmast, och Andreas hade kallat honom sin ”svurne bro
der”. I maj hade de träffats i Småland och kommit överens 
att ”korrespondera tillhopa”. Båda hade ärnat begiva sig 
till Stockholm, men vid Olofsmässan skulle de träffas i 
Västergötland för att gemensamt draga till Danmark — 
något som för Wivallius’ vidkommande förefaller mycket 
litet sannolikt.

Denna bekännelse avgav Ericus Petri genast. Då han 
sedan underkastades tortyr nämnde han även flera andra 
sammansvurna, såsom den nyligen avlidne Torsten Linders- 
son, vilken förut varit Sigismunds anhängare, hövitsmannen 
Sven Svensson, fogden Bengt Larson, jesuiten Matthias 
Schalon m. fl. Särskilt tycks man ha varit rädd för 
Schalon, och redan i augusti föregående år hade man låtit 
”inquirera här i staden efter en benämnd Schalon” samt 
efter en finne vid namn Thomas Lock, som också miss
tänktes vara jesuit och från Holland hemligen ha inkommit 
i riket. Men någon sammansvärjning var tydligen icke - å 
bane, och såsom Gabriel Oxenstierna kort därefter skrev till 
sin broder, var det endast pinbänken, som förmått Ericus 
Petri att ange de nämnda medbrottslingarna. Men det 
hjälpte honom icke. Den 5 oktober erhöll slottsfogden 
Samuel Påvelsson befallning, ”att han skulle säga honom 
döden till och att han på nästkommande måndag skulle 
ledas ut på rättarplatsen att läggas på fem stegel”. Kyrko-
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herden mäster Jacob fick i uppdrag att flitigt besöka den 
dödsdömde och hade också den tillfredsställelsen att kunna 
berätta, att Ericus Petri dött som en sann lutheran, vilken 
icke ”i någon trosartikel var ense med papisterna”.

För Wivallius voro onekligen hans bekännelser ganska 
graverande, i synnerhet som de avgivits före tortyren, och 
att Wivallius’ samvete ej var alldeles rent med avseende på 
jesuiter och Sigismund, ha vi redan sett. Att han på sin färd 
genom Småland lärt känna Andreas Anundi, förefaller också 
mycket sannolikt, möjligt ock att han ett stycke gjort res
sällskap med denne så litet förtroendeingivande person. Men 
inför hovrätten nekade han naturligtvis, att han kände 
honom. Han hade väl hört, att man sökte efter honom, 
men han hade aldrig sett honom. Och de övriga kände han 
icke alls. I varje fall kunde man aldrig överbevisa honom 
om någon bekantskap med dessa. Ä den andra sidan funnos 
ju många misstänkta punkter i hans liv, och av protokollet 
framgår, att man tillmätte den obetänksamme äventyraren 
en långt större betydelse, än han i verkligheten hade. Så 
frågade man honom, om han visste något medel att tända 
eld på skepp, när man ville. Wivallius svarade klokt nog, 
att det kunde man göra på många sätt. Men — förklarade 
man frågan — icke på något ”gement sätt”, utan genom 
någon ”besynnerlig konst”. Han svarade: ”Practica est 
multiplex, om man skulle praktisera därefter. Spordes, om 
han icke hade lovat konungen i Danmark att tända eld på 
skeppen för Hamburg. Svar: det hade han icke gjort.” Han 
uppmanades då att bekänna och ”icke stå och svatsa för 
dem”, men Wivallius tackade blott de gode herrar för en
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nådig förmaning, men nekade fortfarande enständigt till 
att något ha stämplat mot Kungl. Majestät och fädernes
landet. Man ansatte honom ock om hans religion och frå
gade, vad han egentligen var. Men han svarade: ”en god 
lutheran, som ock han hoppades salig bliva sola fide”. Därpå 
spordes, varför han så länge kvitterat sitt fädernesland, och 
härpå genmälte han, att han ville skaffa sig praxis, bese 
främmande land och nationers seder, därav förfara, huru 
sakerna förrättas och sedan dess bättre tjäna sitt fädernes
land. Möjligen hade han också på grund av bristande bevis
ning blivit frikänd för den anklagelse, som varit anledningen 
till hans häktande, men olyckligtvis möttes han strax efter 
tillfångatagandet av en ny. Då han flydde från Kristian
stads fängelse, hade han ej kunnat förneka sig nöjet att håna 
sin värste vederdeloman, den ”ogudaktige fogden” Henrik 
Jensen, som varit hans åklagare. Jag undrar, skrev han till 
en god vän, om han nu, den lasterfågeln, kommer att hänga 
sig, om han ej får se mitt blod. Och i fängelset lämnade han 
efter sig ett brev, i vilket han inbjöd Henrik Jensen att, om 
han vore en ärlig man, inom tre veckor möta honom i Stock
holm att där inför ett svenskt forum fortsätta processen. 
”Här är Gud ske lov mitt fädernesland och här är så god 
kristen rätt som i Danmark. Men det lider man icke hos oss, 
att man så står, brukar mun och okvädar folk inför rätten 
och inte att man är så lättfärdig, att man som Henrik 
Jensen gjort i Danmark ger sig fan inför domstolen.”

Föga anade han då, att Henrik Jensen skulle hörsamma 
hans inbjudan, men redan den 30 juli ”presenterade” sig 
denne och kapten Peder Brun för det svenska riksrådet och
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anhöllo, att Wivallius fortfarande skulle hållas kvar i häkte, 
tills dess att man fått handlingarna om honom från Dan
mark. Härpå svarades, att Wivallius icke fängslats för något 
i Danmark begånget brott, utan för ”andra viktiga orsakers 
skull”, och det var senaten obekant, vad han bedrivit i Dan
mark. Men då de givit en relation av hans bedrifter där, 
lovade riksrådet, att han icke skulle komma lös, förrän 
konungens befallning om honom ankommit.

Därpå inkallades Wivallius ånyo och examinerades nu 
om sitt knep i Danmark. Detta var ju ej vidare angenämt, 
men till en början föreföll hans situation ganska gynnsam. 
Den första anklagelsen, för högförräderi, nedlades redan 
i september, och vad den danska saken beträffar, fäste de 
svenska rådsherrarna mycket liten vikt vid den. Jakob de la 
Gardie yttrade till honom, att om ”du intet oredligt och 
falskt mot Hans Kungl. Majestät vår allernådigste herre 
och vårt kära fädernesland bedrivit, så skall du ingen nöd 
lida”; Gabriel Oxenstierna försäkrade, att ”den sak, som 
Danmark vidkommer, går oss icke så högt an”, och Per 
Baner var ännu välvilligare och sade, ”det man vill hellre av 
medlidande med din ungdom bedja för dig och hjälpa dig 
till rätta, så framt man ej finner sådant med dig, som du 
hos oss är suspekt för”. Rent juridiskt sett var ställningen 
i Sverige betydligt bättre än i Danmark. Både för det falska 
giftermålet och för bedrägeriet med Ulf Grijps tillhörig
heter var han faktiskt frikänd av den danska rätten, och 
Ulf Grijp själv, som var den egentlige och farlige fienden, 
hade således förlorat processen mot honom. För sveket med 
det falska passet hade väl den danske konungen dömt honom
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till döden, men den svenska regeringens förhållande till 
denne var ingalunda så vänligt, att den kunde tänkas villig 
att exekvera domen, och ett svek, som i Danmark betrak
tades såsom majestätsförbrytelse, kunde, när förbrytaren var 
svensk undersåte, hos oss knappt betraktas så. Hade denna 
sak handlagts blott såsom ett juridiskt spörsmål, hade även
tyraren nog även denna gång listat sig igenom rättvisans 
garn.

Själv begagnade han naturligtvis fängelsetiden, medan 
man väntade på papperen från Danmark, till att stämma 
opinionen till sin fördel. Han medgav, att han varit obe
tänksam, men, mina herrar, skrev han, jag menar, att lika 
omöjligt som det är att mot naturen bliva gammal, förrän 
man varit ung, lika besvärligt är det att bliva förståndig, 
spak och stilla, förrän man en gång rasat ut, det må vara 
litet eller mycket, i sin ungdom. Därför bör man ock för
fara nådigt med en kvalificerad ung person liksom med en 
ung häst av god art. Springer denne än några skacklor sön
der, bliver han dock till sist god och många penningar värd.

Wivallius utvecklade också alla sina ”kvaliteter”: sin för 
denna tid troligen enastående språkskicklighet, sin poetiska 
talang — den utan tvivel största, som vi då ännu haft — 
och sin konstnärliga begåvning. Han var nämligen en 
mycket skicklig ritare, vars alster tyvärr så när som på två 
försvunnit, och av denna talang, som i det dåtida Sverige 
nog också hörde till sällsyntheterna, begagnade han sig för 
att vinna gynnare. Det nyss citerade brevet slutade han 
också med en begäran, att ”jag måtte få hit i mitt fängelse 
ett halvt ark rent, fint pergament och andra requisita, så
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vill jag med pennan utrita Hans Kungl. Majestäts konterfej 
och hela detta krigs innehåll efter egen invention, som aldrig 
är förr sett. Fundament sänder jag ödmjukeligen här ad 
ostendere, vilket är illa ritat, efter jag intet annat hade att 
rita på än grovt papper”. Till den välvillige De la Gardie 
skickade han sitt självporträtt — ”ett litet stycke, varå jag 
med en penna haver adumbrerat min egen sorgliga statur 
uti den minsta form, vari med lämpa en persons liknelse 
kan någon tid avritas, med ödmjuk bön, att Hans Grevligc 
Nåde och Excellens ville därav allenast se och märka speci
men ingenii”. Även nu bad han att få ett ark pergament, 
”att jag må rita ett stycke av min egen fantasi”.

Men han hade större planer än så, och i en annan inlaga 
framkastar han tanken på en stor illustrerad och versifierad 
bibel. Han skulle genomgå både det gamla och det nya 
testamentet, bok för bok, kapitel för kapitel, mening för 
mening och avsätta allt ”på ljuvliga svenska rim”, och alla 
de bibliska historierna skulle han med egen hand ”konste- 
ligen adumbrera, delineera och avrita”. Med anledning av 
detta förslag ingick han på ett slags kritik över den s. k. 
Gustav Adolfsbibeln av 1618, vilken han medgav vara 
”berömligen fullbordad förmedels höglärda svenska mäns 
flit”, men mot vars Gustav Adolfsporträtt han hade åtskil
liga anmärkningar att framställa. Själv åtog han sig att både 
”konsteligare och likare träffa” konungens drag. Och be
sinnen — utropar han med tanke på sin egen projekterade 
bibelupplaga — vad det vore för ett arbete, självkloka be- 
spottare till straff, våra fiender, andeliga och världsliga, till 
evig spott, till ära för vår konung och vårt kära fädernes-
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land till nytta och evig beprydelse, om ett sådant verk skulle 
av ett ungt svenskt barn kunna inventeras, göras och full
bordas. Liksom allahanda strömmar och svalkobäckar hava 
sitt ursprung ur en springande vattukälla, så skulle också av 
detta verk framkallas andra.

Dessutom påpekade han sin lämplighet såsom politisk 
skribent. Enfaldigt folk förstod ju ej det pågående tyska 
krigets nödvändighet, men han åtog sig att i bild och ord 
bevisa detta, och ”det allt nervöse, poetice på tavlan för
fatta”. Och vidare skrev han den ena dikten efter den andra. 
Några av dessa dikter äro av politiskt innehåll, och dessa 
äro — såsom oftast i dylika fall — skäligen obetydliga. 
Andra äro religiösa, och det förefaller som om den religiösa 
diktningen borde ha legat ännu mindre för Wivallius’ röst 
än den politiska. Men så var icke fallet. Hos denna så rika 
natur funnos tydligen strängar, som visserligen sällan vibre
rade, men som dock vid enstaka tillfällen kunde ge en 
sällsport ren ton. Och hos honom finna vi i varje fall för 
första gången i svensk dikt verkligt sinne för bibelns poesi. 
Sedan dröjer det ända till Lidner — som ju heller icke till
hörde moralens söndagsskolebarn — innan vi återfinna denna 
orientaliska klangfärg. Man behöver blott läsa Wivallius’ 
mästerliga parafras av Davids tredje psalm för att märka, 
hur högt denne tvetydige äventyrare såsom skald stod över 
samtidens alla rimmare:

Ack Herre min Gud, hur är’ min’ fiender många, 
som stå mig emot och efter min välfärd gånga, 
stämpla med svek, och listiga tankar prånga, 
hurulund de må min själ fälla och fånga.
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Som man med list för foglar snaror plär ställa 
och gravar för djur och unga hjortar att fälla, 
som man med not plär fiskar taga och fjälla, 
så mena de nu deras anslag skall gälla.

De säga: Hans Gud vill honom ej mer bönhöra, 
vi kunna därför hans själ nu väl förstöra 
och honom hans liv nu platt i grund förgöra 
och sen hans lik för hundar och ramnar föra.

Vi kunna rätt nu utan all sorg och möda 
som vi vill bäst hans liv av jorden utdöda, 
ja, färga vår hjälm med hans hjärteblod röda 
och sedan hans namn räkna bland de döda.

Men Herre min Gud, du äst min sköld och värja, 
Arkitofels råd kan du hindra och snärja, 
honom därmed själv samt Absalons makt förhärja.
Fräls mig min själ, hjälp mig mitt unga liv bärga.

O ärones Gud, villt dock din öron tillböja 
och höra min bön, mitt huvud till ära upphöja, 
min’ fiender låt deras egen skam röja 
och sedan sig själv slätt förtilja och ströja.

Jag ropar till dig, Herre, med sorgefull stämma!
Av ditt helga berg värdigas mig förnimma, 
låt ej någon damm, moln, töckn eller dimma 
mitt rop, min bön hindra och därmed bortsimma.

Så går jag till säng och sover med ro och lisa 
och vaknar igen, Herren min Gud att prisa 
med en lovsång, med fröjd och glädjenes visa, 
att du med nåd din tjänare tuktar och risar.

Till en annan på tyska skriven religiös dikt har han 
ock komponerat musiken, och dikten med hans egenhändigt 
skrivna noter ligger ännu kvar i riksarkivet.

Starkast klingade dock en annan ton hos Wivallius — 
hans kärlek till friheten. Karakteristiskt för denna vaga-
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bondnatur var, att han aldrig tycks ha skrivit vers, då han 
befann sig i friheten. Då njöt han tydligen blott av även
tyrets egen glada verklighet, av det spännande vandrarlivet 
på stigar och i skogar, och då var verkligheten honom poesi 
nog. Men då han satt inom fängelsets murar, då blott en 
blek solstråle genom den trånga gluggen silade in i cellen, 
då han endast i fjärran hörde det muntra fågelkvittret — 
då vaknade minnena från det bekymmerslösa landstrykar- 
livet, och då skrev han några dikter, vilka mer än ett år
hundrade levat kvar såsom folkvisor och tryckts om i våra 
skillingtryck. Mest bekant var den, som han skrev medan 
han vid denna tid satt fängslad i Smedjegårdshäktet och 
som börjar:

Ack libertas, du ädla ting! 
Säll är den dig kan njuta! 
Fast du vore fattig och ring, 
ingen må dig förskjuta. 
Bättre är du med tom buk 
i ödemarken funnen 
än en klädning av gyllenduk 
med stor omsorg bebunden.

Ja, en fågel uti en bur, 
vars frihet är berövad, 
han sjunger väl av sin natur, 
men hjärtat är bedrövat, 
när han hörer de fåglar skön, 
som uti luften sjunga, 
sig glädja över marken grön 
efter sin art och tunga.

Fast han kan riklig föda få 
och alltid i frid vara, 
han hellre tar de maskar små 
i skog med högsta fara.
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Han hellre är i ödemark 
högt upp i trän och ligger 
än som inom de murar stark 
i konungshus och tigger.

Hellre vill han på en grön kvist 
sjunga med hungrig maga 
en skön lovsång sin herre Krist 
än mat hos herrar taga.
Hellre vill han i torra trän 
sova med ro och lisa 
än där som sköna sängar är 
sig låta av mänskor spisa.

Och så slutar dikten med en klagan, att hela världen nu 
blivit honom ohuld, ”allenast för en jungfrus skull, som mig 
dock gav sitt hjärta”.

Samtidigt bad han på prosa om lindring i sitt fängelse. 
Jag har dock — skrev han — legat ett helt år fången i Dan
mark och kom där ömkeligen ut, och orkade näppeligen hit 
till Stockholm, förrän jag blev här fängsligen förhaftad på 
nytt igen, och är här uti ett värre fängelse fången, än jag 
någonsin tror, att Eders Nåder hava befallt. Där gruvar jag 
mig både natt och dag, icke allenast för fängelsets kvalsam- 
het, utan här hava tillförene legat stora ogärningsmän, 
rövare, mördare och tjuvar, så att här spökar nästan natt 
och dag. Jag fruktar dessvärre, att mitt förstånd antingen 
försvagas eller penitus till fantasi förvandlas. Jag haver 
begärt av vaktmästaren, att jag måtte om dagen under
stundom få gå fri på Smedjegården som de andra fångarna, 
men mig har icke sådant efterlåtits av den välbördige man 
Lars Skytte, liksom jag skulle flyga bort ur händerna på 
honom, vartill jag Gud ske lov ingen orsak haver.
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I följd därav bad han om ett lindrigare fängelse och 
lovade då att ”något rita och avmåla, som Eders Nåde icke 
skall onådigt behaga. Måtte jag om dagen få gå lös på 
Smedjegården och om natten inlåsas.”

Suppliken tycks ha haft verkan, ty i en sju dagar senare 
ingiven böneskrift tackade han de högborne herrarna, därför 
att de honom ”med ett nådigt fängelse förhaftat hava”. 
Fängelset blev sedan jämförelsevis behagligt. På hans poetiska 
talang satte man tydligen värde, och i ett brev berättar han, 
att riksråden begärt att få se hans tyska och danska dikter. 
Dessutom ritade han flitigt och tycks ha varit en anlitad 
porträttör. En gång klagar han visserligen över sin ensamhet 
och över, ”att det är så hårt förbudet, att ingen må tala 
med mig”. Men därmed tycks icke ha varit så farligt, och 
ett annat brev ger oss en mera tilltalande bild av hans 
fängelseliv. Då detta dessutom visar, att Gertrud Grijp haft 
bud till honom, må det här refereras. Jag har hört — skrev 
han till sekreteraren Nils Nilsson — att man hos deras 
Nåder påstått, att här varit några hustrur av staden, som 
jag skulle hava avritat. Men måtte jag aldrig se Guds ansikte, 
om jag någon kvinnsperson avritat eller om några sådana 
mig någon tid besökt. Ej heller tror jag, att jag gör mig så 
gemen, utan detta är ett avundstal av mina fiender. Jag 
bekänner väl, att en gång har Ulf Grijps värdinna och 
pigorna hos de värdar, som mig spisa, varit här inne och 
burit kläder och mat till mig, men strax gått deras väg. En 
gång var också Ulf Grijps egen tjänare hos mig och sade, 
att min hustru hade bett honom därom i hemlighet. För 
den skull gav jag honom en dryck vin, lät honom se hennes
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och mitt konterfej, drack hennes föräldrars skål och önskade, 
att mig aldrig måtte gå bättre, än jag dem önskar. Det hörde 
vaktmästarna. Men nu hörer jag, att den skalken haver varit 
en lurant och förfört mig, ehuru han dock själv sin junker 
på det allra högsta förtalade.

Liksom i Kristianstad hade Wivallius också i Stockholm 
på samma outgrundliga sätt förskaffat sig vänner, som dag
ligen skickade honom mat i fängelset, och av brevet framgår 
ock, att han där levde så pass gott, att han kunde bjuda 
besökaren på vin. Hans försäkran, att inga ”kvinnsperso
ner” besökt honom, bör man väl ej heller taga så strängt 
efter orden, och han gör ju även vissa undantag.

Då julen kom, försökte han att ytterligare skaffa sig 
ett avbrott i fängelsets enformighet och skrev då till riks
rådet ett brev, som i varje fall är ovanligt väl avfattat. 
I sammandrag lyder det:

Vid denna tid för ett tusen sex hundra ett och trettio 
år sedan är ärones och härlighetens konung Jesus Kristus 
av höjden nedkommen till att frälsa alla dem, som sutto i 
mörkrets och dödens skugga. Därför är ännu mångenstädes 
i kristenheten sedvanligt att på denna fröjdetid giva lös 
fattiga fångar, som sitta i kedjor och band slutna, att de, 
något lisade, må kunna trösta sig av Kristi nådefulla födelse 
och därigenom vänta den eviga förlosssningen. Ja, mången
städes är sedvanligt, att de, som icke någon ogärning begått 
och förbrutit livet, bliva alldeles fria ur deras häktelse 
demitterade. Ett helt år har jag suttit fången i Danmark och 
icke kunnat njuta så stor nåd, att jag under någon fest, 
någon helgedag bekommit den ringaste lindring. Ännu mindre
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efterläts mig att besöka Guds hus och vederkvicka min själ 
med Guds ord, som är det levande vattnet, utan jag har 
måst ligga eländeligen innesluten och nästan försmäkta till 
själ och liv. Nu har jag igen, snart ett halvår, varit i mitt 
fädernesland fången och icke torts eller velat begära för- 
bemälte lindring, utan alltid förmodat en nådig förlossning. 
Men efter därmed fördröjes, så fruktar jag, att mig i följd 
av långt stillasittande, det kalla fängelsets och squallors 
medverkande en stor sjukdom skall överkomma, så framt 
jag ej kommer i ett varmt bad. Men än mer längtar, hungrar 
och törstar min själ efter den vederkvickelse, som kommer 
av Guds ords hörande.

Denna anhållan beviljades både beträffande bad och 
kyrkogång, och han erhöll rätt att ”uti helgdagarna få gå 
i Slottskyrkan och kommunicera”, dock med det villkor, 
”att honom stark vakt följa skulle i och ur kyrkan”. Emel
lertid begagnade sig Wivallius på ett högst egendomligt sätt 
av denna tillåtelse. I ett annat brev till Nils Nilsson för
svarar han sig nämligen mot den beskyllningen, att han 
skulle i julas ha stigit i de främsta bänkarna i kyrkan. Det 
är sannerligen löjligt — fortsätter han — att man kan vara 
avundsam om ett rum att stå uppå, ty rummet gör en varken 
högre eller ringare. Jag förmenar, att det är Guds ords 
hörande, som verkar tron till saligheten och icke rummet. 
Eljest blevo de mindre saliga, som stodo vid dörren. Väl 
vet jag, att man må hava respekt för personernas värdighet, 
men jag såg mig omkring och fann, att jag icke stod hos 
sådana, som voro högre ståndspersoner än jag. Om deras 
förstånd och lärdom kan jag ju ej döma. Men i den stolen,
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där jag stod, kommo unga drängar £rån hovet att stå, och 
jag förmenar visserligen, att jag så stor experiens haver 
som de. Samuel Pålsson själv bad mig gå in i stolen näst 
framför honom, det jag ock gjorde. Jag hoppas visserligen, 
att deras Härligheter hålla mig lika värdig som mina gamla 
condiscipuli i Uppsala, som stodo mig närmast. Skulle jag 
hava stigit ned till pojkarna och drängarna bak i kyrkan, så 
hade jag haft ett stort degradement.

En förnämlig plats i kyrkan betydde mycket för 1600- 
talets människor, men som det tycks fick Wivallius icke 
något större obehag av sin honetta ambition, och han fort
satte såsom förut att korrespondera med rådet om sina 
vedervärdigheter. Här är nu — skrev han — en stor vinter 
för dörren och en än starkare tillstundar. Men här är så illa 
fatt, att jag ingen eld kan hava, ty pipan är igenmurad. Jag 
måste lida antingen en outsäglig frost eller var dag en sådan 
rök, som om jag låge uti ett pörte. Och därtill är ett så 
fördärvligt os, så jag fruktar icke allenast min syns och 
mina ögons fördärvande, min hjärnas och mitt förstånds 
perturberande, utan ock att jag snart bliver såsom Job var, 
ty blodet coagulerar så av köld och brännande rök, att jag 
fruktar, att min hälsa förminskas. Jag törs för hövliga öron 
mig icke beklaga: Homines sumus et nihil humani a nobis 
alienum putabimus. Man kan ock tänka sig en fånges lägen
het, vars kläder revos av kroppen, då han låg i Danmark 
fången; det andra togo de från mig. Den tunna sommar- 
klädning, som jag hade här i Stockholm, är nu alldeles ut
sliten. Min kjortel, som prästen hade i pant, den har Stellan 
Mörners tjänare till sig tagit. Mina kläder, som jag eljest
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haver i landet, äro i Göteborg av Nils Börjesson arresterade, 
och det är nästan för hårt att förhafta både personen och 
kläderna, som jag haft förrän jag någon tid såg Ulf Grijp.

För att förbättra sin garderob lovade han att ”se till att 
förskaffa penningar åt välborne Stellan Mörner”, vilken 
således tycks ha varit en bland de många, av vilka Wival- 
lius ”lånat”, men som visare än dessa självpantat den i 
Krokek pantsatta kjorteln. De kläder, som tagits i beslag 
i Göteborg och som vi veta utgjordes av Ulf Grijps sam
metsbyxor och annan stass, borde däremot enligt Wivallius’ 
mening genast ”restitueras”, och för den välvilja, på vilken 
han här gjorde anspråk, lovade han att ej visa sig känslolös. 
Han erinrade riksrådet om de ”allehanda småsaker”, som 
han skrivit och ritat och Deras Härligheter ödmjukeligen 
offererat, vilket dock en fånge, som ett ont samvete hade, 
aldrig kunnat göra. Men nu hade han en större plan: att för 
utlandet skriva en politisk diskurs, i vilken han dels skulle 
lösa frågan om lämpligheten att nu sluta fred med kejsaren, 
dels giva ”ett politiskt anslag att bruka mot våra fiender 
till deras nederdämpande och därtill intaga den gemene 
mans hjärta i de evangeliska länderna, att de samhälleligen 
skulle hjälpa till att utrota påven och hans kätterska anhang. 
Och det vill jag ställa på svenska, latin, fransyska och 
kanske italienska språket här i mitt fängelse och icke begära 
någon förlossning, förrän det verket vore fulländat och 
censurerat av Deras Nåder”.

Så rubbat som detta förslag förefaller oss, föreföll det 
nog ej det svenska riksrådet, som troligen hade en ganska 
hög tanke om äventyrarens ”kvaliteter”. Det vill till och
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med synas, som om man haft några misstankar om, att han 
satt inne med vissa övernaturliga kunskaper, och Wivallius 
var icke den, som i onödan förspillde ens ett anseende av 
denna art. Redan i början av sin fångenskap hade han 
skrivit ett rimmat ”Fantasticon” i stil med Sibyllans spå
dom, vilket tilldragit sig stor uppmärksamhet. I denna 
märkliga profetia hade han bl. a. yttrat:

Märk inom tio år, 
vad som skall ske och hända! 
Min’ ord du ej förglöm. 
Sedan är världens ända.

och detta hade fattats såsom en spådom om världens före
stående undergång. Något senare uppvaktade han genom 
Nils Nilsson riksrådet med en ”underlig” dröm, som han 
haft natten den 28 oktober. På en grön äng utmed ett rin
nande vatten hade han tyckt sig se deras nåder Herr Jacob 
Pontusson De la Gardie, Herr Carl Carlsson Gyldenhielm 
och Herr Gabriel Gustafsson Oxenstierna. De voro iklädda 
långa gröna kjortlar, hade örtekransar på huvudet och höllo 
varandra i händerna och dansade. Men bäst som jag såg 
detta — fortsätter den fantasifulle drömmaren — förmör
kades solen, över mig kom en förskräckelse, och jag såg 
ett himmelstecken: en skön kvinna, som satt uti ett moln 
med en guldkrona på huvudet och en spira i handen, klädd 
i en drottnings habit, och se, hon födde en son, och många 
fruntimmer och fruar föllo ned för henne, och en hel här
skara gjorde det barnet stor ära. Sedan frågade Hans Ex
cellens Herr Jacob Pontusson mig, om jag kunde säga, vad 
sådant skulle betyda. Jag svarade: ja, nådige herre, men
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emedan så många tala spotteligen om mig och det fantasti- 
con, som jag haver skrivit, därför törs jag nu intet mera 
yttra, ty de säga: Wivallius är en profet och har sagt, att 
inom tio år skall världen taga en ände, vilket dock icke 
änglarna i himmelen veta. Men härutinnan talas om mig 
vrångeligen, ty jag skriver: Märk, innan tio år, vad som 
skall ske och hända; min’ ord du ej förglöm — sedan är 
världens ända. Det är: sedan allt detta skett — eller förr 
än världen tager en ända — så måste detta ske. Jag säger 
icke, att världen strax skall förgås, när tio år äro förlupna. 
Så uttyder likväl mången spotteligen detta om mig; därför 
törs jag nu intet mer tala. Då svarade Hans Excellens mig 
och sade: Säg ut, det skall dig intet skada, vi vilja dig 
försvara. Blygs icke att tala sanning, men låt lögn vara dig 
fjärran. Uppmuntrad härav tydde då Wivallius sin märk
liga dröm, som var, att drottningen skulle föda en son. Och 
härmed — så slutar han detta till sekreteraren Nils Nilsson 
ställda brev — ändade sig min dröm, jag vaknade upp och 
skrev detta, som jag tillsänder Eders Gunst, fliteligen bed
jandes, att han ville låta bemälte herrar allena detta se, så 
att det icke för de onda människors skull varder av någon 
annan känt.

Dosen var onekligen stark, men att den icke var för stark, 
visas därav, att de grönklädda och dansande riksråden ej 
straffade den fantasifulla drömmaren för hans oförsynta 
drift, och uppmuntrad av denna framgång gav Wivallius 
dem strax därefter en ännu våldsammare dosis. Divinatione 
quadam hade han fått en uppenbarelse, som han icke ansåg 
sig böra förtiga — ”sedaji vill jag härmed sluta mina fan-
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tasier, så länge Gud täckes”. Gud den allrahögste hade näm
ligen på en välförvarad ort i Tyskland mellan Augsburg 
och München låtit nedgräva en stor skatt, varom ock Theo
phrastus Paracelsus skriver, och med denna skatt skulle 
Lejonet av Mitternacht underkuva det romerska riket. 
”Denna skatt varder funnen av tre personer på tillkom
mande år 1633; av tre personer, säger jag, bland vilka den 
tredje och yngste är en svensk, som heter Wuliluvasi och 
är född anno 1605. Förmedels denna skatt varder Sverige 
så rikt, att icke allenast myntet skall förändrat varda och 
så stort guldmynt slås, som nu kopparrundstyckena äro, 
utan den gemene man varder ock bortglömmandes allt det 
besvär och alla de utlagor, som han haft från den första 
dag det politiska kriget begyntes intill denna timma.”

Med dylika glada skämtskrifter, som säkerligen beredde 
åtminstone den sorglöse äventyraren själv ett odelat nöje, 
bör han emellertid på ett relativt angenämt sätt ha förkortat 
fångenskapens långa timmar. Från sin kärlek till Gertrud 
Grijp var han grundligt botad, och till sin gode vän Peder 
Poisson i Kristianstad skrev han: ”Jag vill icke mera komma 
till eder i Danmark och fria. Det var mig ett surt giftomål 
detta! Gud give, att det aldrig skett för allt det bryderi och 
bekymmer, för all den plåga och vedermöda, jag därför 
lidit haver.”

PROCESSEN.

För anklagelsen för maskopi med Andreas Anundi hade 
han visserligen ej blivit formligen frikänd, men målet hade
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nedlagts och togs efter de första rannsakningarna ej vidare 
upp. I stället satt han blott häktad i väntan på de papper 
från Danmark, som Henrik Jensen hade lovat att skicka 
upp. Ulf Grijp ville dock ej förlita sig blott på det skriftliga 
ordets kraft, drog sig ej heller för besväret, när det gällde 
att få hämnd på bedragaren, som gjort honom till ett gyckel 
både i Danmark och i Sverige, och han reste därför själv 
upp till Stockholm. Vid hovrättens sammanträde den 18 
oktober inställde han sig personligen och uppläste en till 
riksrådet ställd skrivelse, i vilken han dels omtalade de 
brott, som Wivallius begått mot honom — om passet 
nämnde han däremot intet — dels begärde, att bedragaren 
”här må bekomma sin förtjänta lön, eftersom han i Dan
mark för sina bedrifter från ära och liv dömd är”. Härpå 
hade den alltid slagfärdige "Wivallius emellertid ganska lätt 
att svara. För de brott, som "Wivallius efter Ulf Grijps 
påstående hade begått mot honom, hade han ju i Danmark 
tvärtom blivit frikänd, och den svenska hovrätten kunde 
väl ej rimligtvis upptaga denna i Danmark redan avdömda 
sak. För passet hade han visserligen blivit dömd till döden, 
men denna sak angick endast konungen av Danmark, ej 
Ulf Grijp, och han frågade satiriskt Ulf Grijp, om denne 
blivit gjord fullmäktig av Hans Kungl. Majestät i Dan
mark att driva konungens sak här i Sverige, ty anklagare 
kan här allenast vara Hans Kungl. Majestät av Danmark 
och ingen annan. Vore Ulf Grijp verkligen konungens agent, 
så borde han naturligtvis framlägga icke blott sin fullmakt, 
utan ock alla processhandlingar, men — tillfogar Wivallius
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alldeles riktigt — ”jag vet väl, att Hans Kungl. Majestät 
av Danmark om denna sak sig intet bekymrar”.

Argumenteringen var ju slående, och hade inga andra 
makter varit verksamma än svensk lag, kan det väl ej lida 
något tvivel, att Wivallius — så brottslig han än faktiskt 
var — dock skulle ha blivit frikänd, enär den danske 
konungen ej förde någon talan mot honom. Och även i så 
fall skulle han väl ej ha blivit straffad i Sverige, utan ut
lämnad till Danmark. Men antagligen bestämdes hovrättens 
uppfattning av helt andra faktorer än den formella rätten 
— först och främst av Anders Grijps inflytande och i andra 
rummet av landstrykarens rykte; mot en dylik lösdrivare 
ansåg man sig nog kunna förfara mera patriarkaliskt. Målet 
togs därför upp på ett fullkomligt formvidrigt sätt. Utläm- 
ningsfrågan tycks aldrig på allvar ha varit ens på tal; icke 
heller synes man ha ägnat något intresse åt det egentliga 
spörsmålet — om passet — utan i stället tillät man, att den 
redan avdömda processen mellan Ulf Grijp och Wivallius 
återupptogs. De facto gjorde sig således Svea hovrätt till 
en överrätt över de danska domstolarna och rannsakade 
rörande ett brott, som blivit begånget utanför Sveriges 
landamären. Men som vi strax skola se, insåg hovrätten 
själv mycket väl det orimliga i denna ståndpunkt och sökte 
därför att med en advokatyr, som påminner om Wivallius’ 
egen, maskera denna eklatanta formvidrighet.

Å den andra sidan tog man god tid på sig — en tid, som 
säkerligen var angenämare för den i Smedjegården insatta 
fången än för den ursinnige Ulf Grijp, som blev alltmer 
nervös, ju längre saken drog om. Han väntade i den svenska
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huvudstaden i två månader, tydligen under en allt mer och 
mer kokande förbittring, men längre än till den 6 december 
kunde han ej härda ut, utan reste då från Stockholm, sedan 
han givit den tyske boktryckaren Ignatius Meurer fullmakt 
att såsom prokurator föra hans talan. Först den 10 mars 
1632 togs processen på allvar upp.

Förhandlingarna började därmed, att Meurer på sin 
huvudmans vägnar inlämnade några av de handlingar, som 
vi redan känna från processen i Danmark. Men däremot 
företedde han icke själva domstolsutslagen, utan endast ett 
extrakt av rådsturättens dom den 8 november 1630 och ett 
annat av Krabbes dom den 2 april 1631. Detta var, som 
man lätt torde finna, både enfaldigt och oärligt — enfaldigt, 
när motparten var en person med Wivallius’ skarpsinne, 
slagfärdighet och minne; oärligt, emedan man ur dessa 
domar extraherat icke det, som rörde Ulf Grijps sak, för 
vilken Wivallius blivit frikänd, utan blott den dom, som 
han fått med anledning av förseelsen med passet. Och enligt 
den domen skulle han för övrigt blott mista äran och icke 
livet. Detta påpekades naturligtvis genast av Wivallius, som 
fordrade, att de riktiga domarna skulle företes i original. 
Och sedan började han att fullkomligt bombardera rätten 
med försvarstal, suppliker, inlagor och avhandlingar. Jag 
vore — säger han i en Protestation — ”icke värdig att vara 
en förnuftig människa, om jag skulle låta så lätteligen från 
mig taga, vad mig en gång till äkta givet är. Jag fruktade 
då, att jag här i mitt fädernesland Sverige platt skulle bliva 
föraktad, så framt Hans Kungl. Majestät och deras Nåder 
och Härligheter märkte hos mig en sådan levitet och in-
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constance. Alla unga pigor och karlar skulle ock sedan hålla 
mig för ett avskrap, och jag vore — helst uti denna vår 
florerande tid — icke värdig att vara och kallas en svensk
född”. Såsom bihang till detta kraftiga tal inlämnade han 
en mäkta lärd, på latin skriven avhandling, De Conjugio 
Contra Gryphianos disputatio, där han bevisade, att hans 
äktenskap blott av döden kunde upplösas, enär det hade alla 
de ”substantialia”, som fordrades för ett rätt äktenskap, 
nämligen causa efficiens, materialis, formalis, finalis och 
effectus — som man märker hade han dragit nytta av sina 
filosofiska studier i Uppsala. Och när han hade inlagt detta 
lärdomsopus i rätten, vände han sig med berättigad förfat- 
tarstolthet till sin vederpart, den olärde tyske boktryckaren 
och utbrast: ”Viljen I häruppå svara, så står det Eder fritt, 
men jag menar, att I ej det kunnen göra, och förundrar mig 
storligen, att I understån Eder att uti sådan viktig sak och 
inför sådana herrar agera, när I icke kunnen ett ord latin.”

Ett annat försvarstal är ännu mera originellt, enär det 
delvis är på vers, och som dylika versifierade förhandlingar 
förmodligen äro ganska sällsynta i hovrättens annaler, torde 
ett sammandraget referat vara på sin plats.

Haver nu — säger han — Ulf Grijp tagit mig till sin 
dotterman för höghets och rikedoms skull och icke för den 
behagelighet, han hade till min person, se, så har han sig 
själv bedragit med sin äregirighet, och det vore ej heller 
något rätt äktenskap, om jag än hade varit den Gylden- 
stierna, ty höghet och rikedom äro inga substantia; de kunna 
varken gå eller stå, se eller höra, tala eller svara, utan äro 
tillfälliga ting, som intet pertinera ad substantia conjugii.
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Men här må Ulf Grijp svara: Då du hörde och märkte, att 
jag och mitt hus hade dig kär och mente, att du var en 
Gyldenstierna, så skulle du ha sagt, att du hette Wivallius 
och av nöd utgivit dig för en högre föddan. Se, då hade 
detta icke skett.

För den glömskan och det deffekt 
ber jag Ulf Grijp och all hans släkt 
ta Gud Amor alle’n suspekt.

Huru var mig möjligt att vedersaka den goda lägenheten 
och förskjuta en sådan ädel gåva, igenom vilken jag för
mente att vinna stor rikedom och ära? Vad vore det för 
en människa, som icke toge emot, om någon bjöde till att 
giva honom tusen riksdaler, och han vore en fattig dräng? 
Vore det icke lika, som om man bjöd en hungrig ett stycke 
bröd och han ej tordes äta därav, därför att det vore bakat 
för en högre föddan, utan han lede hellre hunger? Skulle 
ock icke mitt hjärta bevekas till henne och hennes till mig, 
när vi märkte föräldrarnas goda affektion, hörde deras tal 
och stora benägenhet samt sågo, huru de skyndade på, att 
vi skulle trolovas och vigas samman? Huru var oss möjligt 
att hata varandra för en världslig äras skull och tänka på 
många omständigheter, då den ena med sin vänlighet bragte 
den andre till kärlek? Det må Ulf Grijp ej förebrå varken 
sin dotter eller mig, utan sin egen oförsiktighet, ty vi voro 
båda unga och sågo mera på den kärlek, som våra hjärtan 
till varandra hade.

Amor han kan 
som en tyrann 
plåga båd’ kvinna och man.
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David, som vann
Goliat försann, 
mot kärleks flamm’ intet råd fann.
Hans makt försvann, 
hans sinn’ bortrann:
Kärleken blev hans överman.

Visst var Simson 
en stark person, 
som sönderslet ett grymt lejon, 
och Salomon, 
kung Davids son, 
var visast under himlens tron, 
men dock pardon 
med devotion 
begärde de av den patron.

På samma sätt gick det patriarken Jakob, Habor och 
Signil m. fl., ja, till och med fåglar och fiskar gå ej fria för 
”den luvern, guden Amor”.

Och vem vill då 
nu undra på, 
att kärlek oss intog också? 
Skull’ han ej rå 
då med oss två, 
som voro ung’ av åren få, 
när han kan slå 
gudinnor små, 
som högst upp under solen gå.

Efter denna lyriska utflykt övergår han för en stund till 
prosan. I själva verket — fortsätter han — var det Ulf 
Grijp, som ville bedraga familjen Gyldenstierna genom att 
söka pracka sin dotter på dem, och om han i stället blev 
fångad på sin egen krok, så var ju detta icke någon så 
synnerligen stor olycka. Det har helt enkelt gått honom,
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som det understundom plägar gå, ”när en haver något att 
sälja och vill icke unna det sinom jämnlike eller granne för 
lagligt och billigt köp, utan förskickar det bort och sitter 
hemma och gör sitt facit på, huru många tusen han därpå 
vinna kan. Men när allt kommer omkring, ligger godset 
antingen på sjöbotten eller är det kommet uti andra händer”. 
Och med anledning av denna jämförelse uppreciterade han 
en liten dikt om dem, som köpa och sälja. Dock förmenar 
jag — fortsatte han därefter — ”att Ulf Grijp är i detta 
köp icke bedragen vorden, ty oansett jag fick en ädel pärla 
av honom och kunde henne intet med sådant mynt betala, 
som han begärde, så gav jag honom dess mer av andra goda 
varor, så att hon blev väl betald. Ty jag hoppas, att jag 
hans dotter nogsamt värdig är:

Ja, sannerlig, tro han det mig: 
Jag hade väl hennes like 
av så gott stånd i annor land 
fått, ja, i Sveriges rike.”

Den som hade att beklaga sig, vore icke Ulf Grijp, utan 
Wivallius, som på det skändligaste sätt blivit förföljd, ja

Jag räds, att de vilda djur, 
som dock oskälig’ äro, 

mot varann i sin natur 
trognare hjärta bära, 

ty var är nu detta förbund, 
var är nu den tro bliven, 

som hon mig svor med hand och mun, 
den tid, hon blev mig given.

Nu vill han sönderskära det, som genom det heliga äkten
skapet är blivet ett kött och blod, och han syndar således
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mot både Gud och den kristliga kärleken, i det att han 
skattar världslig ära och förgänglig rikedom högre än Guds 
ordning och det heliga äkta förbundet. Sålunda tvingar 
han sitt eget barn, att hon väl till sin fader må säga dessa 
klagoord:

Ack fader dock betrakta, vad synd I gör, 
som Guds bud ringar’ aktar än världslig är’, 
som lär avgudar stumma med skam och blygd 
förhindra och försumma min ungdoms fröjd.

Se, jag er dotter kära, kan dock ej mer 
min skönhet recipera. Betänken er!
Min röda kind förbleknar, bort gå min år, 
min ögon brun’ förblekna, min fröjd förgår.

Min mun var som koraller, men nu ej mer.
Jag gammal blir och faller för sorg fast ner.
Min hals, som den vän kysste, blir brun och röd, 
min’ ord slätt still och tyste. Jag är halv död.

Och så slutar denna dikt, som Wivallius på sitt obesvä
rade sätt lagt i motpartens mun, med Gertrud Grijps vädjan 
till vederbörande att hjälpa Wivallius ”ur banden” och 
med hennes försäkran, att hon hade honom kär, fast han 
ej var född av adelstånd. Men — låter han henne tillägga 
— Gustav Adolf hade ju makt att honom därtill ”pro
movera”.

Som man ser var Wivallius vid ett briljant lynne — icke 
minst i känslan av sin överlägsenhet både på svenska och 
latin över den stackars tysken, som var hans vederpart, 
och denne fick också tillräcklig lektyr till den nästa rätte- 
gångsdagen, den 6 april. Boktryckaren började då med att 
förklara, ”att han icke hade förmodat att hans principals
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vederpart skulle bliva tillåtet att så vidlyftigt saken agera”, 
och det föreföll honom, som om den anklagade ville vända 
det hela till ”en comedia”. På detta befogade inlägg svarade 
Wivallius naturligtvis med ett längre tal, och skedde — 
säger hovrättens protokoll — ”denna deprecation både på 
latin och italienska, den man för dess vidlyftighets skull 
allenast summan och dess innehåll haver ad acta fört”. Att 
hovrättens ledamöter tålmodigt åhörde ett tal på italien
ska, som säkerligen ingen av dem begrep, vittnade i varje 
fall om stor välvilja.

För Ignatius Meurer, som varken begrep latin eller italien
ska, hade Wivallius ett anförande på svenska, i vilket han 
med stöd av olika lagparagrafer yrkade straff på Ulf Grijp. 
Så borde han böta fyrtio marker för dombrott, därför att 
han i annat land kärat över dömd dom, och även under 
denna session behöll Wivallius övertaget samt lyckades 
genom sin nedlåtande, hånande ton göra den arme tysken 
så förbittrad, att denne förgick sig.

Den tredje sessionen, den 17 april, inleddes på samma sätt 
med Meurers klagan, över att Wivallius’ inlagor voro så 
”svåra vidlyftiga, att han ej i hast kunde svara till allt”. 
Men detta renderade honom blott en ny störtflod, och rätten 
började att avgjort ställa sig på den anklagades sida. Så 
befalldes Meurer att efter dennes begäran framlägga de 
verkliga danska domstolsutslagen, och då boktryckaren sade 
sig inga flera ha, än dem han redan företett, ”tilltalade 
honom på rättens vägnar Herr Gabriel Gustavsson Oxen
stierna, att när han vill en anklaga till liv och ära, skall 
han tänka till att inlägga goda skäl och skrifter sådant att
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bevisa. Då begärde Wivallius, att honom med rättens lov 
måtte bliva tillåtet själv den dom uppläsa, som Ignatius 
inlagt, det honom tillåtet blev. När han då begynte läsa, 
sade han, att detta är inte den rätta domen. Denna dom, 
sade han, går allenast passet an. Ty när han fick domen 
i Kristianstad, appellerade han under landsdomaren”. Härpå 
hade Meurer intet annat att svara, än att han lämnat de 
papper, som Ulf Grijp givit honom, varpå ”honom före- 
hölls, att så framt han ville ha någon dom på saken i denna 
session, så måste han inlägga brev och bevis, både domar 
och andra skäl. Men han sade sig inga andra skäl hava, vet 
ej heller av någon annan dom, än den han inlagt haver”.

Dagen därpå gick det ännu sämre för Ulf Grijps olyck
lige prokurator. Det blev honom av rätten förehållet, ”att 
han i sina skrifter, dem han inlägger, så gärna blamerar och 
injurierar folk, som han nu i går haver gjort med Wivallius. 
Då han vet, vad han haver för person för sig, skulle han 
hålla styvt och fast vid argumenten och skälen”. Enär dessa, 
såsom vi sett, furnerats av Ulf Grijp själv och voro alldeles 
underhaltiga, blev utgången också ett bestämt nederlag. 
Samma dag, den 18 april 1632, avkunnade hovrätten en 
”uppskovsdom” i målet. I denna ålades Ulf Grijp dels att 
förete de danska domstolsutslagen antingen i original eller 
i bestyrkt avskrift, dels att personligen infinna sig i rätten 
den 24 oktober.

Därmed hade Wivallius, trots sitt originella sätt att föra 
rättegången, på sätt och vis ånyo gått segrande ur denna 
förnyade strid med sin envise och förbittrade vederpart. Av 
både hovrättens och riksrådets medlemmar hade äventyra-
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ren därjämte rönt en oväntad välvilja, och det föreföll alls 
ej omöjligt, att han till sist med stöd av de verkliga danska 
domstolsutslagen skulle helt och hållet frikännas. Men ännu 
satt han häktad. Strax efter uppskovsdomen ingav han då 
till hovrätten en begäran att mot borgen bli försatt på 
fri fot till nästa session den 24 oktober. Då denna supplik 
föredrogs i rätten, sade ”rätten således sin mening, att efter 
Ulf Grijp icke haver låtit sin fullmäktige få de skäl, som 
till saken höra, och han, Wivallius, haver länge suttit fången, 
ty kunde honom väl tillåtas att i borgenshänder komma lös 
av fängelset till sakens utföring”. Dock ansåg sig hovrätten 
ej på egen hand kunna avgöra denna fråga, utan hänsköt 
den till rådet. Hos detta inlämnade Wivallius då en ny 
Supplikation, som i stilistiskt avseende hör till 1600-talets 
bästa prosa. Den är såsom alltid under detta sekel väl tavto- 
logisk, utspinner temat nog mycket, ehuru mindre än hos 
denna tids övriga stilister, men den röjer en vida mera 
vaken observation och verklig känsla, än vi eljest äro 
vana att möta.

Jag står här — skrev han — i mitt långvariga fängelse, 
ser ut genom gallerna och betänker hos mig själv, huru alla 
ting, som härtill av den hårda vintern hava varit fångna, 
nu igen genom den blida sommaren friade, frälste och veder
kvickte varda. Solen med hela det sköna himmelens firma
ment prisar nu sin herre och skapare, att han bortdrivit 
haver de kalla, svåra, tjocka, mörka, oblida och bedröveliga 
vintermoln med deras snö, köld, fuktighet och kvalma. 
Jorden kläder sig av glädje med en härlig grön klädnad 
samt bepryder och utsmyckar sig med allehanda färgers
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blomster, givandes Herranom en ljuvlig lukt och rökoffer 
till tacksägelse för det hans gudomliga majestät henne utur 
vinterns kalla och kvalsamma fängelse hulpit haver! De 
stora vatten och lustiga vattuströmmar, de rinnande källor 
och fiskrika sjöar rinna, kvälla och strömma med hjärteligt 
suckande och löje, Herranom till pris, som av dem den kalla, 
tunga och hårda is borttagit haver. Fåglarna under himmelen 
lovsjunga Herranom bittida och sent på de gröna kvistar. 
Djuren på marken fröjda sig i dalarna, Herren till pris. 
Fiskarna på djupet giva Herranom en tacksägelig suckan, 
att han dem andrum och värme ovanefter givit haver. De 
stora havsunder och valfiskar leka i havet och spela Herra
nom till ära var efter sin art och förkunna hans stora nåda- 
verk. Skeppen på sjön utslå deras flaggor och spela Herra
nom med fröjdeskott och basuner, att han dem ur deras 
fängelse, oskadde för is och snö, fört haver. Alla frukt
samma träd, vingårdar och åkrar, ängar, skogar och dalar 
prisa och lova Herren, att de, utur vinterns häktelse fräl- 
sade, nu härefter must och frukt bära och igengiva kunna, 
Gudi till ära och människan till föda och nytta.

Men jag står här i mitt fängelse och ser ut genom de 
hårda järngallren och tänker, huru de oförnuftiga bestar, 
som i denna vinter för köld och frost hava varit fångna, 
nu löskomne äro och uppå marken springa, dansa och glädja 
sig. Jag ser, huru man de unga hästar, som över vintern 
hava stått stilla, utleder och dem uppfriskar med ridande 
och springande och vederkvicker deras styva ben i rinnande 
vatten. In summa: jag ser människor, höga och låga, fattiga 
och rika, unga och gamla, små och stora gå av och an,
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spatsera och glädja sig över den blida sommaren, som dem 
ur den kalla vinterns fängelse frälst haver.

Och så begär även han att under den ljuva sommartiden 
få njuta sin frihet. Eders nåder — fortsätter han — tänken 
intet, att jag icke skulle bliva tillstädes och komparera, när 
och var helst mig bliver befallt. Jag vet mig Gud ske lov 
intet så högt hava förbrutit, att mitt liv i någon fara kan 
stå. Jag vill ock ställa nogsam caution för mig, att deras 
Härligheter sig om min standhaftighet icke skola hava orsak 
att bekymra.

Denna onekligen rörande böneskrift förfelade ej sin 
verkan. Men då det drog in i maj, började Wivallius bli 
orolig och skrev till sin beskyddare Nils Nilsson: ”Jag har 
fått ett nådigt svar av Herr Gabriel, och haver hans Nåde 
lovat mig i dag besked. O, Secretari, gör mig nu den äre- 
villigheten och påminn honom, vad jag tillförene omskrivit 
haver.”

Nu kom verkligen ett svar — bifall. Efter att nära ett år, 
från den 13 juli 1631 till maj 1632, ha suttit häktad, hade 
vagabonden återfått den av honom så högt skattade fri
heten. Och här hade hans underbara förmåga att skaffa sig 
vänner ånyo hjälpt honom. Trots sitt mer än tvivelaktiga 
rykte hade han dock förmått några Stockholmsborgare — 
vilka uppges ej i handlingarna — att gå i borgen för den 
så föga pålitlige äventyraren, och för första gången på länge 
kunde han utan fruktan att gripas åter fritt röra sig inom 
det borgerliga samhället.
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DOMEN.

Egendomligt nog infann Wivallius sig verkligen enligt 
sitt löfte vid hovrättens session den 24 oktober 1632, där 
han ställdes ansikte mot ansikte med sin vederpart Ulf 
Grijp, som nu jämte dottern kommit upp till Stockholm. 
Anledningen till Wivallius’ märkliga punktlighet tycks ha 
varit den, att han med sitt orimligt sangviniska temperament 
synes ha hoppats, att Ulf Grijps hårda sinne under tiden 
veknat. Det har väl hänt i världen — skrev han, då de nu 
råkades — att gemene drängar, som varken studerat eller 
rest, hava olovligen besovit adliga pigor, men de hava dock 
blivit till gunst upptagne och förmedels trogen tjänst till 
äras befordring uppkomne. Hans brott mot Ulf Grijp, som 
dock frivilligt givit honom sin dotter, var således ej något 
så oerhört, och då nu vidare Gustav Adolfs rättegångsord
ning påbjöd, att rätten framför allt skulle beflita sig om 
att förlika de tvistande parterna, så bönfaller jag — skrev 
han — ”att den höglovliga rätten täcktes nådgunstigast 
saken oss emellan medla och denna Hans Kungl. Majestäts 
nådiga vilja efterkomma, förrän något vidare bliver pro- 
cederat”.

Wivallius bjöd således ädelmodigt handen till försoning. 
Men att Ulf Grijp ej mottog den, var ej att undra på, ty 
villkoren voro skäligen ojämna och inneburo i själva verket, 
att den bedragne skånske lantjunkaren skulle ge med sig på 
alla punkter. Och detta ville han så mycket mindre, som 
det nu i stället var han, som satt med trumferna på hand.
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Han hade denna gång själv kommit upp till huvudstaden 
och kunde där hos vänner och släktingar göra sitt personliga 
inflytande gällande i en sak, som — om den rätt framställ
des — var en för hela den mäktiga adeln gemensam ange
lägenhet. Vidare fick han nu tydligen hjälp av sin lagkun
nige broder, under det att hans process förut förts av en 
okunnig tysk boktryckare, och till sist var han klok nog 
att icke längre försöka några knep, utan verkligen förete de 
äkta domarna. Hans kraftigaste stöd var dock Gertrud 
Grijp. Väl hade han fullkomligt preparerat sin dotter på 
vad hon skulle säga, men var sannolikt ej fullt säker på 
henne och sökte därför hindra, att hon skulle nödgas upp
träda inför rätten. Lyckligt nog för Ulf Grijp bifölls ej 
denna begäran, och det blev faktiskt Gertrud Grijp, som 
störtade Wivallius.

Den 3 december började förhöret med henne, och under 
detta nekade hon till allt, särskilt till att Wivallius någon
sin bekänt, att han ej varit den, han gett sig ut för. Då 
spordes henne, om hon kunde vidhålla detta även inför 
Wivallius, vartill hon jakade. Och efter detta infördes 
äventyraren att konfronteras med den unga kvinna, som 
dock en gång älskat honom.

De hade ej sett varandra sedan den 5 januari 1630 — 
således på nära tre år — med undantag för den korta stund, 
då Gertrud Grijp i juli samma år smugit sig in till honom, 
där han låg i fånghålan på Björkeberga gård. Och under 
dessa tre år hade mycket förändrats. Hon stod nu ej längre 
under den första kärlekens trollmakt, Wivallius själv med 
sina tjusargåvor hade ej haft något tillfälle att påverka
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henne, utan i stället hade hon säkerligen under dessa tre år 
fått höra dagliga variationer på samma tema om hans 
falskhet och hans bedrägerier, och den Gertrud Grijp, som 
nu stod framför äventyraren, var ej längre samma hängivna 
hustru, som när hon förstått, att han ej var den han gav 
sig ut för, lovat att förklädd följa honom till Holland och 
för hans skull överge hem och föräldrar.

För Wivallius upprepade nu hovrätten, att Gertrud Grijp 
enständigt nekade till, att hon, vare sig före eller efter 
vigseln, vetat av, vem han i verkligheten varit. Wivallius 
svarade då, att hon icke tordes bekänna sanningen, utan att 
hon av sina föräldrar övertalats. Men själv trodde han ej, 
att hennes hjärta kunde vara så från honom förvänt och 
menade — såsom protokollet sammandrar hans troligen 
poetiska sats — ”att himmel och stjärnor alla förr skulle av 
himmelen och på jorden falla”. Härpå svarades, att ”det 
står ock något på välborna Gertrud Grijps berättelse, efter 
I haven tillförene Eder på hennes vittnesbörd refererat, 
såsom ock sagt henne ingalunda kunna förneka, att hon ju 
tillförene vetat Eder heta Wivallius och icke Gyldenstierna. 
Han sade: ja, det hade han sagt för henne. Men hon nekade 
det stadigt, nu som tillförene. Då sade Wivallius, att han 
annorlunda förmodat, att hon skulle vara mot honom 
sinnad. Men han förnimmer, att detta vore av fadern och 
släkten henne ingivet och bad henne gå till sitt eget samvete. 
Men hon sade sig väl kunna säga detta med gott samvete, 
gällde det så än hennes eget liv”. Wivallius anförde då för 
att styrka, det han blivit lockad till giftermålet, bland annat 
fru Helena Daas brev, i vilket denna skrivit om honom, att
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han var ”en fin uppriktig karl”, som Gertrud borde söka 
få till make. Men härpå förklarade Gertrud med sann 
kvinnlig logik, att brevet vore så till att förstå, ”att han 
väl vore en fin person, så framt han varit en Gyldenstierna”. 
På så sätt fortsattes tvisten mellan dem, som en gång varit 
man och hustru, och utgången blev ett avgjort nederlag för 
Wivallius, ty Gertrud Grijp nekade till allt och bestred 
allt.

Samtidigt tycks Ulf Grijp ha varit ytterst verksam. 
Hennes fursteliga Nåde pfalzgrevinnan — klagade Wival
lius — är med nästan hela sitt hov mig onådig. ”Hos den 
välborne Herr Claes Fleming haver han mig med sådana 
arabiska färger avmålat, liksom vore jag den odygdigaste 
människa på jorden. Han haver genom sitt och sin dotters 
idkeliga överlöpande så mycket förmått, att Hans Härlighet 
är mig fattige dräng alldeles emot.” Wivallius klagade vidare 
över, att Ulf Grijp utspritt allehanda osannfärdiga rykten 
om, hur han begagnat sin frihet. Han lät — berättar han 
— ”utan all blygsel sprida ut, att jag skulle umgås med 
djävulskonst och att allt det jag visste, var av djävulen, 
varmed han ville folk inbilla, att jag förmedels trolldom 
skulle ha vunnit hans dotter! Ja, detta var ändå icke nog, 
utan då han förnam, att fromsinnade människor här i staden 
voro mig gunstigt bevågne, bjödo mig under tiden till sig 
och hulpo mig till en klädnad eller två, skar det honom 
i hjärtat, och strax lät han sin dotter och sitt anhang gå 
inför höga herrar och förtala mig, liksom ginge jag i staden, 
rasade och svärmade dag och natt och lät lysa mig med 
facklor av och på slottet. Ja, hans anhang utspridde om
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mig, att jag skulle hava låtit göra mig en bondehabit och 
ärnade därmed i hemlighet rymma av landet”.

Hans egna medgivanden antyda dock, att han levat täm
ligen högt på sina nyförvärvade vänners bekostnad, och 
i varje fall höll han sig, såsom handlingarna visa, med en 
betjäntgosse. Men lyckan hade nu vänt sig mot honom, och 
själv märkte han det redan vid den nästa rättegångsdagen, 
den 16 januari. Då han började med att begära att få ge 
”ett kort extrakt” på sina förra inlagor, fick han det be
fogade svaret, att han tillförene nog vidlyftigt inlagt sina 
saker. Nu skulle han blott bevisa, att han gjort väl, då han 
genom ett förvänt namn bekommit Ulf Grijps dotter. Där
till — heter det i protokollet — ”svarade han föga, utan 
svettades och strök svetten av sig”. Och man märker, hur 
han allt mer och mer förlorar sin förut så säkra överlägsen
het samt liksom i Kristianstad ånyo börjar kämpa för livet.

Vid nästa session, den 25 januari, inlade Ulf Grijp en 
ny skrivelse, som på ett fördelaktigt sätt genom sin reda 
utmärker sig framför alla hans föregående och som väl 
även med all sannolikhet flutit ur Anders Grijps penna. 
Med Wivallius’ eget brev, som han bemäktigat sig vid 
Visitationen i Haslaröd, visade han här, att denne icke fått, 
utan bedragit honom på det omtvistade godset. Rörande 
huvudfrågan höll han sig till det, som verkligen kunde 
bevisas, nämligen att Wivallius under falskt namn gift sig 
med hans dotter. Wivallius hade visserligen påstått, att 
Gertrud avvetat det verkliga förhållandet, men mot hennes 
nekande hade han icke kunnat styrka detta.

Därmed var rannsakningen avslutad, och den 5 februari
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1633 föll domen. Hovrätten kom här till det resultatet, att 
den icke var befogad att på nytt döma om de redan i Dan
mark avgjorda punkterna rörande giftermålet och godset, 
”ty först förmår vår lag, att där gärningen är gjord, skall 
hon rannsakas”, och denna handel hade tilldragit sig i Dan
mark; ”sedan därpå dom fälld är, synes därföre, att nu 
intet vidare därtill kan göras”. Ej heller kan den, som 
kärat och fått en äntelig dom, ånyo åtalas i samma mål. 
Vidare förbjuder stadslagen, att en avdömd sak upptages 
inför ett nytt forum, och för det fjärde hade Ulf Grijp 
icke vädjat från landsdomaren till högre rätt. Anklagelsen 
rörande Wivallius’ förhållande med passet togs ej ens upp, 
tydligen av det skälet att ingen åklagare här uppträtt.

Efter dessa fullt bindande premisser tycks det, som om 
domen icke heller här kunnat sluta annat än med Wivallius’ 
fullständiga frikännande. Men genom en högst besynnerlig 
inkonsekvens kom domstolen till ett rakt motsatt resultat, 
och man kan ej freda sig för misstanken, att andra motiv 
än de rent juridiska här inverkat.

Å den andra sidan — fortsätter utslaget — är det ”icke 
mera än tillbörligt, att nu därpå sententieras och dömes, 
vilket de danske domare hava förbigått och icke enkanne- 
ligen ansett hava, som är om crimine falsi, vilket Wivallius 
committerat haver, i det att han Ulf Grijp och hans dotter 
bedragit haver”. Att även detta brott begåtts i Danmark, 
synes man nu ha glömt, och vidare att det var ett brott, 
som de danska domstolarna alldeles icke förbisett. Men — 
fortsatte hovrätten sin bevisning — något straff för ett 
dylikt brott finnes ej i svensk lag. Däremot stadgar den
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romerska rätten härför deportatio et omnium bonorum 
publicatio. Då nu Wivallius obestridligen gjort sig skyldig 
till crimen falsi, så var ”den kungliga rättens enhälliga 
mening och betänkande, att han till straff för sitt bedrägeri 
och androm till exempel och varnagel, att de sig för sådan 
lättfärdighet och oråd tillvarataga, deporteras eller haves 
till Ingermanland eller annan sådan ort att där uti custodia 
eller häkte behållas, tills dess att hans gärning och ungdoms- 
fel kan försonat bliva och man någon förbättring hos honom 
kan spörja”.

Innan denna dom, som således ej kunde stödja sig på 
svensk lag, utan måste åberopa romersk rätt, utfärdades, 
skulle den likväl underställas riksrådets prövning.

Av det knapphändiga rådsprotokollet märker man, att 
rådet även i denna obetydliga fråga var delat i de två 
partier, om vilka Wivallius talat. Jakob de la Gardie och 
Gabriel Oxenstierna voro tydligen välvilligt stämda mot 
den begåvade äventyraren, som uppvaktat dem med så 
många dikter och ritningar. Fleming däremot förde Ulf 
Grijps talan. De la Gardie yttrade: ”Om vi icke tagit honom 
fast för de misstankars skull, man till honom hade, så hade 
den saken med Ulf Grijps dotter ej kunnat upptagas.” 
Därpå svarade Fleming: ”Om konungen i Danmark hade 
låtit anklaga honom för det han bröt fängelset, så ginge 
Wivallius av med huvudet. Sade ock, att Erik Krabbe haver 
mycket favoriserat Wivallius in spe att få köpa av honom 
alla Ulf Grijps gods.” Men däremot invände Oxenstierna: 
”Om jag haft samma vittnen som de i Danmark, så hade 
jag ock fällt samma dom som Krabben”, och De la Gardie
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fortsatte: ”Till livet kunna vi icke döma honom.” Per 
Brahe, som tycks ha intagit en mellanställning, yttrade då: 
”Det är intet tvivel, att han är en skälm. Men till livet 
kan han för den skull icke dömas, utan till stupone eller 
att honom brännes ett märke i pannan. Om han eljest skall 
hava hustrun, bör decideras i kapitlet.” Denna mera patriar- 
kaliska uppfattning av hela processen blev också den seg
rande, och även Gabriel Oxenstierna gav sig: ”Min dom 
är, att han skall deporteras och vara infamis propter crimen 
falsi. Men vill Danus sända hit och anklaga honom, så 
kunde han väl dömas till livet.”

Till något resultat kom man likväl ej, utan beslöt att till 
ett följande sammanträde uppskjuta ärendet. Men redan 
dessförinnan hade Wivallius tagit saken i egen hand. Han 
hade tydligen hemliga kanaler överallt och hade genom 
dem fått reda på, hur hans sak stod. Fälld var han redan, 
och meningsskillnaden i rådet rörde blott straffgraden. Då 
han emellertid varken ville deporteras eller få ”ett märke 
i pannan”, fann han rådligast att genom flykten undandra 
sig alla dessa lika obehagliga alternativ. Han var ju lös och 
ledig. Den kaution, som goda vänner ställt för honom, 
generade honom antagligen ej att vedervåga, och möjligt är 
därför, att han begagnat sig av den ”bondehabit”, om vilken 
han kort förut talat. Nog av, då hans sak ånyo, den 16 april 
1633, förekom i rådet, började överläggningen därmed, att 
assessor Crusius från hovrätten meddelade, att Wivallius 
var ”sin kos dragen”.

Frågan var nu, vad man skulle göra. De la Gardie me
nade, att ”man skulle citera Wivallius till en viss dag, och
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där han intet komparerar, då skulle man publicera honom”. 
Men Per Baner tyckte det var betänkligt att publicera 
honom för en skälm, ty ”då skulle han retas därigenom att 
göra oss ont” — som man märker, hade Wivallius förstått 
att sätta sig i respekt! Resultatet av överläggningen blev, 
att Wivallius, som ej avbidat hovrättens dom, skulle för
klaras för bedragare och skälm och hans namn ”på infame 
platser” anslås. Dagen därpå, den 17 april 1633, utfärdade 
också hovrätten befallning om, att hans namn skulle ”naglas 
vid kåken”.

Ett bevis härom var den enda vinst, som Ulf Grijp för 
tillfället skördade av alla sina ansträngningar. Men av detta 
bevis drog han all den fördel han kunde samt lät genom 
sin prokurator Ignatius Meurer införa denna dom i Stock
holms stads ”bok”, och i det följande skola vi se, att detta 
var en hämnd, vars verkningar Wivallius under hela sitt 
återstående liv skulle få erfara.

Emellertid hade Wivallius undkommit sina förföljare — 
hur veta vi icke. Men några nyligen i Stockholms rådstu- 
arkiv påträffade handlingar kasta ett bjärt ljus över hans 
liv under de månader, som han vid denna tid tillbringade 
i frihet, och de ge oss även en kulturbild av den tidens 
Stockholmsliv. Vi skola därför något sysselsätta oss med 
dem.

Bland dem, med vilka Wivallius under sin fängelsetid 
tycks ha stiftat bekantskap, var ock befallningsmannen 
över Håbo, Ärlinghundra och Vallentuna härad samt Sig
tuna stad eller vad vi skulle säga kronofogden Erik Larsson 
och dennes hustru Margareta Hansdotter. Den unga frun
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tillhörde en av Stockholms mera betydande borgarsläkter. 
Hennes far, Hans Bagge — troligen av samma släkt som 
sjöhjälten — hade 1623 avlidit såsom en av Stockholms 
stads borgmästare och hade tydligen varit ganska förmögen. 
Förteckningen på dotterns ägodelar, som hon fått i arv, 
visar ett för dåtida förhållanden rikt bo. Men tyvärr stod 
Margareta Hansdotters moral ej på samma höga nivå, och 
i början av 1632 inlät hon sig i en kärlekshandel med en 
ung man Olof Knutsson. Den äkta mannen ställde till upp
träden, letade med kniven i hand efter älskaren, som han 
trodde vara dold i huset, men lyckades ändock ej undgå 
sitt öde, ty då han rest bort till Håbo, passade hustrun och 
Olof Knutsson på att rymma — den 15 februari 1633 — 
och kommo på sin flykt ända till norska gränsen, där de 
dock blevo fasttagna och förda till Smedjegårdshäktet i 
Stockholm. Margareta dömdes först till döden, men slapp 
undan med 80 daler silvermynts böter och tycks sedan ha 
sjunkit mycket djupt. Tilläggas kan dock till hennes ursäkt, 
att mannen var en mycket litet tilltalande figur — sniken 
och långtifrån själv någon Josef.

Bland Wivallius’ goda vänner befann sig ock älskaren 
Olof Knutsson, och möjligen var det genom honom, som 
äventyraren gjorde bekantskap med en annan representant 
för den tidens borgerliga damvärld, den s. k. Nockeby-Brita 
eller Nockan, som hon i protokollen förtroligt kallas. Trots 
denna mindre respektabla titel tillhörde även hon den för
nämligare delen av borgarklassen, ehuru hennes liv lämnade 
rum för mycket grava anmärkningar. Hennes första man, 
Lars Andersson, var son till en rådman i Stockholm, som
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varit ”konungens köpman” och spelat en viss politisk roll 
under striden mellan Sigismund och Karl, mycket förmögen 
och ägare till ett ännu kvarstående hus vid Prästgatan samt 
egendomen Nockeby på vägen till Drottningholm — av 
vilken hustrun sedermera fick sitt ”nom de guerre”. Vid 
den här ifrågavarande tidpunkten hade Nockeby-Brita 
emellertid hunnit gifta om sig med en löjtnant Johan Höijer, 
som befann sig med armén i Tyskland, under det att frun 
tycks ha levat ett mycket glatt gräsänkeliv i Stockholm. 
Hon bodde strax bredvid Erik Larsson — på Brunkeberg 
— och var hustru Margareta behjälplig vid hennes flykt.

Genast efter frigivningen i maj 1632 hade Wivallius tyd
ligen blivit själen i det sällskap, som samlade sig i Nockeby- 
Britas gård. Förmodligen hade Erik Larsson, som han på 
något sätt måtte ha tjusat, blivit hans borgesman, då han 
sattes på fri fot, och i varje fall tycks befallningsmannen 
ha betalat kost och logis för honom hos Nockeby-Brita. 
Åtminstone uppgav Olof Knutsson sedan inför rätta, att 
Erik Larsson och hans hustru hade ”förtingat” kosten för 
Wivallius hos Nockeby-Brita, och enligt en annan uppgift 
betalade var och en av de sex ”gäster”, som bodde där, sex 
styckedaler i veckan. Det var tydligen ett mycket glatt 
pensionat. Där — berättar ett vittne — ”dracks mest alla 
nätter i Höijers gård och porten stängdes, som Wivallius, 
Olof Tresk och Olof Knutssons stallbröder veta att berätta, 
om de sanningen säga vilja”. För att bereda Wivallius större 
komfort tillgrep dessutom Nockeby-Brita högst obesvärat 
åtskilliga av grannens tillhörigheter. Så hade hon ”till Wi
vallius’ behov” tagit från Margareta Hansdotter ett bolster,
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två stycken lakan, ett huvudbolster, ett örngott med var och 
en skinnfäll samt dessutom matvaror i mängd — mjöl, malt, 
ärter, kål, kött, fläsk, sill och nors ”såväl som annat, som 
hon behövde”. Ehuru hon hade ett ganska stort hushåll, 
gick hon aldrig till torgs för att uppköpa något till husets 
förtäring och underhåll, utan tog vad hon behövde från 
Erik Larssons hustru.

Å andra sidan vai hon icke otacksam för denna väl
vilja, utan tog sig kraftigt an Margaretas kärlekshandel med 
Olof Knutsson. Då Erik Larsson måste resa ut till Håbo för 
uppbörden, ville han, som icke litade mer än nätt och jämnt 
på hustrun, att denna skulle följa med. Men då — berättar 
ett vittne — kom Nockeby-Brita, förvägrade henne detta 
och sade: ”Margareta, drag inte bort, bliv hemma.” I följd 
härav fick Erik Larsson resa ensam, och två dagar därefter 
rymde hustrun med älskaren.

Själva flykten anordnades ock av den förfarna Nockeby- 
Brita. Den började med ett rån i Erik Larssons hus. När de 
rymde — berättade sedermera Olof Knutssons betjänt — 
uppbröt Nockeby-Brita skrinen med guldet, silvret, riks
dalerna, silverkannor och skedar. Sex penningfjärdingar 
fördes till Frans Vinskänk vid Tyska kyrkan. Där köptes 
två hästar, den ena för 40, den andra för 30 daler koppar
mynt; vidare betaltes där för vin och öl, som Olof Knutsson, 
Margareta och deras parti förtärt. Ytterligare köptes för 
28 speciedaler en grå vallack av Erik kanngjutare vid Stor
torget. Sedan fördes hästar och slädar till Nockeby-Britas 
gård, varifrån de älskande vid tiotiden på kvällen reste; 
Nockeby-Brita följde med ett stycke på vägen och ”böd
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dem válete”. Utom de sex penningfjärdingar, som Olof 
Knutsson använde till reseutstyrsel, fördes fyra andra till 
Nockeby-Britas gård, där de inlades i hennes kista. Seder
mera ”förseglades denna på borgmästares och råds befall
ning under Margaretas bortovaro, men Brita bröt ut botten, 
tog ut penningarna och spikade sedan till kistbotten”.

Flyktingarna hunno ganska långt på sin färd, ända till 
Lima socken i Dalarna, men där grepos de av profossen och 
fördes tillbaka till Stockholm samt insattes i Smedjegården. 
När infångandet skett, framgår ej av de orediga protokol
len, men förmodligen var det på sommaren 1633, ty på sen
hösten detta år började rannsakningen i målet. Vid detta 
tillfälle tycks Wivallius ha varit deras hemliga, juridiska 
biträde, ehuru polisen vid samma tid slog efter honom själv. 
Lars Slaktares hustru — berättar ett av vittnena — ”låste 
mig och Wivallius inne uti sin stuga en natt och satte ett 
stort utanlås för dörren, att ingen av oss båda slapp ut, 
och samma natt concepterade Wivallius för mig allt det jag 
skulle procederá med rätten och emot Erik Larsson dagen 
därefter. Höijerskan fick samma afton sin guldring åt 
Wivallius att köpa oss mat och öl före, vilket ock skedde”. 
Och under rannsakningen tillstod Olof Knutsson, ”att Wi
vallius skrivit en akt, som i rätten inlagd är”.

För sina tjänster tyckas både Nockan och Wivallius 
ha gjort sig betäckta. Vid tillfångatagandet i Lima hade 
visserligen profossen lagt beslag på alla de penningar, som 
rymmarna hade, men Margareta hade lyckats dölja en pung 
med 21 rosennobler samt en mängd enkla och dubbla duka- 
ter. När — heter det härom — ”de i Smedjegården insatte
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blevo, sade Margareta sig samma guldpung levererat till 
Nockeby-Brita till förvaring, efter hon befruktade, att han 
skulle henne bliva fråntagen. Dock förrän hon pungen från 
sig fick, sade hon sig hava hemligen räknat sjutton rosennob- 
ler i pungen. De övriga, där voro, gavs henne icke tillfälle att 
uppräkna för några personers ankomst till henne, vilka hon 
icke tordes sådant uppenbara. Alltså fick hon bemälte 
Nockeby-Brita guldpungen och de guldstycken, som där 
voro, till förvaring. Efter åtta dagars tid fordrade Marga
reta guldpungen av hustru Brita till sig i Smedjegården igen. 
Då var där icke mer än tolv rosennobler, och mesta delen 
av guldet var borta. Margareta frågade henne, var de fem 
rosennoblerna voro, men då svor hustru Brita och sade där 
icke mera än tolv voro, när hon penningarna anammade”.

Utan att protokollen något direkt därom innehålla, tycks 
emellertid hustru Margareta — antagligen mot borgen — ha 
återfått sin frihet. Men däremot satte man in Nockeby- 
Brita, om vars välförhållande under rättegången åtskilligt 
blivit bekant. Den tidens fångvård var dock föga effektiv, 
och sedan Nockan någon tid suttit i Smedjegården, rymde 
hon den 24 november 1633 — som det tycks utan någon 
större svårighet. Då man sedan tillsporde henne härom, 
berättade hon, att ”Erik Larssons dräng Göran till henne 
i vaktmästarekammaren kommen var och anhållit, att hon 
på Erik Larssons hustrus begäran skulle hemkomma, ty hon 
ville tala med henne, och som hon dit kom, var porten 
stängd, och då hade hon gått till Hans Murmästare, där hon 
intill den 23 januari varit, sedan ock hos Marcus Båtsman 
på Ladugårdslandet, av Erik Larssons hustru med kost
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uppehållen, intill dess hon där den 28 januari fängslad 
blev”.

Såsom härav framgår blev hennes frihetstid jämförelsevis 
kort, men modet tycks hon icke ha förlorat, och inför rätta 
skötte hon sig med mycken manhaftighet. Då Erik Larsson 
beskyllde henne ”för en rofferska, som hans hustru hade 
mycket roffat ifrån”, fick han svar på tal, ty ”hustru Brita 
skällde Erik Larsson för en lappare och ett annat obekväm- 
ligt ord, intill dess han henne bevisade hava roffat honom 
något ifrån. Men en gås tillstod och bekände hon sig hava 
bekommit av hans hustru och givit henne i vederlag ett 
pund kött”.

Emellertid förlitade hon sig icke på sin oskuld, utan 
rymde ännu en gång — nu till Tyskland, där hon sökte 
upp sin man, löjtnant Johan Höijer. Efter vad i Stockholm 
förspordes, blev löjtnanten dock föga belåten med att återfå 
sin äkta hälft. Mig undrar — sade han — ”huru du dig 
förhållit i Stockholm. Mig är förekommet, att du skall vara 
lik en skökerska”. Därpå hade han ”dragit sitt svärd och 
ville därmed dräpa hustru Brita”. Som det tycks undgick 
hon visserligen detta utbrott av berättigad äktenskaplig 
jalousie, men från Stockholms horisont försvann hon för 
alltid.

Av de övriga handlande personerna i denna äktenskaps
tragedi avled Olof Knutsson under rättegångens lopp, Mar
gareta slapp undan med 80 dalers böter och Erik Larsson 
tycks ha tröstat sig med Margaretas piga Sara utan att 
lyckas i sina försök att utfå sin otrogna hustrus arv, som 
han ansåg förbrutet.
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Wivallius, som tagit en så verksam del i det hela, förstod 
med vanlig talang att under den kritiska tiden hålla sig 
undan. Domen över honom föll, såsom vi minnas, i april 
1633, och antagligen begagnade han sig då av sin ”bonde
habit” och gjorde en tur till landsbygden. Men då det första 
intresset för hans gripande lagt sig, vågade han sig tillbaka 
till huvudstaden, där hans goda vänner Nockeby-Brita, Lars 
Slaktare och andra förmodligen hjälpte till att dölja honom, 
mot det att han biträdde dem i processen. Men när Nockeby- 
Brita häktats, och ännu mera då hon rymt, kom regeringen 
att erinra sig Wivallius, som enligt vittnesmålen varit med 
om alla dessa äventyr; den 4 december 1633 hölls en ny 
överläggning rörande honom, och den 13 i samma månad 
utfärdades brev till hövdingarna i de olika länen, att de 
”på det hemligaste, som ske kan”, skulle söka infånga Wi
vallius och sedan honom ”väl förvarad hit sända”, dock så 
lagandes, ”att det in secreto må beställt bliva”.

Regeringens befallning blev energiskt åtlydd, och redan 
i januari 1634 lyckades slottsfogden i Stockholm gripa den 
betjäntpojke, som Wivallius, sina vanor trogen, även denna 
gång hållit sig med. Men regeringen tyckte med skäl, att 
detta just ej var att behandla saken ”in secreto”, och be
fallde, att pojken ”skulle släppas lös, efter det ingen modus 
var Wivallius fast att bekomma”.

Äventyraren befann sig således ännu vid denna tid hem
ligen i Stockholm, men genom den okloka häktningen blev 
han varskodd och kom undan till Nyköpingstrakten, där 
han också sedan gammalt hade vänner och beskyddare. Där 
träffade han sin broder Jacob och slog sig i slang med
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denne. Men möjligen voro de oförsiktiga och råkade därför 
ut för ståthållaren Knut Posses utskickade. Den egentlige 
brottslingen lyckades dessa dock ej gripa, utan fingo nöja 
sig med hans reseffekter och hans följeslagare, vilken senare 
införpassades till Nyköping i fängsligt förvar. Men då Posse 
begärde order om, hur han skulle förfara med ”Wivallius’ 
broder”, fick han befallning att genast släppa denne lös, 
emedan den efterspanade i annat fall ”mera skall göras 
skygg och flyktig än någonsin tillförene”. Spaningarna 
blevo nu ännu mera intensiva, men fortfarande förstod 
Wivallius att gäcka sina förföljare. Först efter mer än ett 
års jakt blev han i juni 1634 infångad i Nyköpingstrakten, 
där han trots de hotande tillbuden varit nog djärv att stanna 
kvar. Regeringen befallde då genast, att han ”väl förvarad 
skulle sändas till Stockholms slott med fem eller sex knektar 
och en profoss”.

Wivallius var således åter fånge — vilken gång i ord
ningen är svårt att säga — och denna gång skulle det ej 
lyckas honom att undgå lagens arm, som han så länge 
gäckat. Sitt lynnes oerhörda spänstighet förlorade han likväl 
inte ens nu, utan försökte fortfarande alla medel att vinna 
nåd. Som vanligt förstod han att begagna varje lämpligt 
tillfälle och var även ferm i expeditionen. Underrättelsen om 
hans häktning kom rådet tillhanda den 13 juni; den 22 i 
samma månad begrovs Gustav Adolf högtidligen i Grå- 
munkekyrkan i Stockholm. Men trots den korta tiden hann 
Wivallius dock få färdig en längre ”klagodikt”, som han 
i underdånighet ”offererade” vederbörande. Därjämte kom
ponerade han några visor, i vilka han sina synder avbad
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samt lovade en sannskyldig bot och bättring. Och till sist 
förskaffade han sig en hel korporation till förespråkare. 
Han sände nämligen sin broder till de vid riksdagen för
samlade Närkesbönderna och förmådde dem att till rege
ringen inlämna tvenne böneskrifter, vilka efter alla tecken 
att döma flutit ur Wivallius’ egen penna. I den ena åberopa
des dels hans ungdom, dels hans uppriktiga ånger, dels slut
ligen de stora gåvor, han av Gudi undfått. Om man denna 
gång hade överseende med honom, lovade han att efter 
högsta möjlighet ”sig ombeflita med äreskrifter den lovliga 
adeln till beröm och prydnad”. I den andra böneskriften 
anfördes såsom nådegrund särskilt hans nyss omtalade dik
ter, av vilka man var berättigad till den grundade förhopp
ningen, att han nu skulle bliva Gudi, överheten och fäder
neslandet till ära, lydnad och tjänst.

Dessa petitioner av ”Eders Majestäts underdånige och 
tropliktige undersåtar av Närke” hjälpte dock ej den stac
kars poeten. De viktiga frågor, med vilka regeringen hade 
att syssla, gjorde likväl, att någon dom ej avkunnades förrän 
den io oktober 1634, och i denna resolverades, att Wivallius 
”skulle sändas till Kajaneborg och där uti några år sitta 
fängslig”. Avfärden till den sorgliga förvisningsorten skedde 
troligen strax därefter, och som det förefaller gick vägen 
med fångtransport landvägen över Torneå. Först på nyåret 
eller våren 1635 var han framme i Uleåborg, och där fick 
han vid pass ett år en jämförelsevis dräglig fångenskap. 
Först i februari eller mars 1636 anlände han till det dystra 
Kajaneborg.

Därmed var hans på äventyr så rika ungdomssaga av-

199



EN ÄVENTYRARE

slutad. Men icke ens då han fördes bort till den hemska 
finska ödemarken, förlorade han sin outrotliga optimism, 
och med detta ”Sibirien” i perspektiv diktade han sin kanske 
mest populära visa: V ar er nu glad, mina fiender all med 
de gripande vackra stroferna:

Växer det gräs för vildrenedjur, 
som i fjällen löpa och springa, 
mig föder väl Gud inom bojor och mur, 
fast världen mig länge vill tvinga.
Gud bliver väl hos mig nordast i fjällen i bojor.

Aldrig jag föres i världen så långt: 
För mig är Herren där hemma, 
aldrig jag läses i bojor så trångt: 
Min själ kan ingen dock klämma.
Gud tröste min själ, fastän jag skall dö i bojor.

Efter mörkt väd’r yppar solen sig 
och skiner i världen så vida.
Ej bliver det fängslet evinnerlig!
Vi skall jag då sörja och kvida!
Jag föres väl bort, men icke till mörksens bojor.

Nu börjar min sorg, nu gråter min vän, 
nu le mina fiender alla.
Men, Herre min Gud, du lever ju än!
Dig vill jag trolig åkalla!
Du frälsar mig hem nordast från fjällen ur bojor.

PÅ KAJANEBORG.

I nordligaste Finland, mellan Torneåviken och Arkangel, 
låg Wivallius’ förvisningsort, den starka fästningen Kajane- 
borg, som av Karl IX byggts såsom ett värn mot ryssarna,
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belägen mitt i den flod, som förband Uleträsk och sjöarna 
i öster, i en trakt, som endast några år före denna tid varit 
en fullkomlig ödemark. Själva borgen låg på en holme mel
lan tvenne höga vattenfall, och den vilda Ämmeforsen 
strömmade fram mellan det pålverk, som i öster omgav 
fästningen. Denna kunde närmast liknas vid en pil, som 
vände spetsen mot öster, och omgavs av en tre och en halv 
meter tjock stenmur. På södra sidan inne i denna mur be
fann sig en liten trekantig håla utan något fönster, och det 
var där, som Lars Wivallius insattes på nyåret 1636 och 
där han sedan i fem långa år skulle försmäkta.

När han anlände till Kajaneborg, öppnades just dess 
portar för en gammal man, som då i snart tjugu år där suttit 
fången. Det var den vittre och mångkunnige doktor Johan
nes Messenius, som nu genom kunglig nåd erhållit rätt att 
på fri fot få vistas i Uleåborg, och genom en egendomlig 
ödets ironi träffades således det dåtida Sveriges förnämsta 
skalder uppe vid polcirkeln, bägge som landsförvisade 
förbrytare.

Då Kajaneborgs portar slutit sig bakom Wivallius, bör
jade för honom ett liv, rikt endast på lidanden. Väl hade 
han under sitt uppehåll i Uleåborg lyckats förskaffa sig 
en ytterst välvillig gynnare i ståthållaren Melker von Wern
stedt, men denne följde ej fången till det avlägsna Kajane
borg, och ”hopmannen” därstädes, Erik Persson Rooth, var 
honom alltid gramse. Vad jag — skrev han till Wernstedt 
— haver lidit för förtret av den oroliga, underliga män
niskan, som här är satt till hauptman, hemställer jag till 
Gud och dem, som här varit hava. ”Ser han någon bära
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mig en fisk eller fågel till, då murrar han. De soldater, som 
på sina fridagar något hjälpa mig, dem hotar han att driva 
ut i fält, så att jag snart sagt ej får en knekthustru mer 
att baka åt mig. På samma sätt säga de mig, att han gjorde 
i Messend tid. Dock ställer han sig så söt för mina ögon, 
när han har något att skriva.” Hopmannen var nämligen 
själv icke skrivkunnig, och det var därför tur för honom, 
att han efter vartannat fick Sveriges två bästa pennor till 
hjälp vid de rapporter han måste avgiva. Wivallius för
klarar, att han alltid visat sig villig att hjälpa honom ”i det 
hopp, att han mig en befordrare till det bästa vara skulle”.

Såsom redan härav framgår hade fångarna på Kajane- 
borg icke någon fångkost såsom fångarna i våra dagar, utan 
de synas ha varit skyldiga att själva, så gott de kunde, till
reda sin föda samt, såsom det förefaller, till en del också 
själva anskaffa den. Av en beskrivning på Messenius’ 
fångenskap framgår detta än tydligare, och då vi därjämte 
där få en skildring av en dåtida svensk fästningsfånges liv, 
förtjänar denna skrivelse att här refereras. Den hade av
fattats av de fångknektar, som bevakade den olycklige 
hävdatecknaren, och den kan därför ej stämplas såsom en 
fånges överdrift av de lidanden, som han hade att utstå.

De hade — berättas här om Messenius och hans husfolk 
— en yxa, med vilken de höggo ved och kött, men den lät 
hövitsmannen ”rappa” från dem. För den skull måste de 
med kålkniven söka splinta veden, och då den i följd härav 
gick sönder, ville hopmannen ej låta ”bota” den. När sedan 
en knekt av medlidande lånade dem en täljkniv, piskade 
hövitsmannen honom, hetsade sina hundar på honom och
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lät föra honom i järn ned till Ule. Sedan tog han igen 
kniven, så att fångarna under en lång tid ej hade något, 
varmed de kunde skära sönder maten eller klyva en sticka 
ved. Sällan gav han dem någon hjälp i deras dagligarbete, 
och för den skull nödgades de mest själva slakta, mälta, 
brygga, bära ved, vanna säd och annat sådant svårt arbete 
göra, vid vilket de icke voro vana. Då en gång doktorn 
låg till sängs och pigan var sjuk, måste doktorns hustru 
lyfta upp ett slaktat svin, som vägde åtta pund, varvid 
hennes barn förgicks.

Ofta skaffades dem ingen mat på konungens vägnar, 
icke heller fingo de, för Guds skull, tigga av någon, och 
sällan efterläts dem att för sina penningar köpa något, utan 
deras penningar kastades mellan fängelsedörrarna, där de 
ofta lågo i många veckor. Med stor nöd och sällan fingo de 
köpa ett stop mjölk, och när de hade förskaffat sig ett par 
kor, fingo de med än större möda foder åt dem över vintern, 
men om sommaren när de släpptes ut, tvingades vi att slå 
dem med störar och stavar. Då bönderna å konungens 
vägnar förde hit fisk åt fångarna, tog befälet bort det bästa, 
och fångarna fingo det sämsta, och när de vid dörren be
gärde mat, överföll dem hövitsmannen med smädeliga ord 
och bad dem äta ormar, djävlar, etter och tjära. Själva 
vattnet fingo de med nöd, ändock det rann omkring fängel
set, ty hövitsmannen lät sätta lås för vattuporten.

I samma relation beskrives det hus, som ”salig doktor 
Messenius” haft på Kajaneborg. Det var nyss upphugget av 
vått timmer, stoppat med våt mossa, hade söndriga fönster 
samt stod mitt uti forsen i ”en stinkande dimma”. Den
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bullrande strömmen, som lopp utmed väggen, gjorde dem 
mycken oro, och ofta steg vattnet upp under golvet. Hur 
hälsosamt detta rum var, kan därför var rättsinnig betänka. 
På det trånga gårdsrummet steg snön om vintern mitt upp 
på benet, likaså vattnet om höst och vår. På ena sidan 
strömmade mycken orenlighet över gården, och på den 
andra sidan var en svår stank av boskapen, som de nödga
des hava inne hos sig, om de icke ville svälta ihjäl. Fähuset 
stod under doktorns söndriga fönster, och blott två gånger 
blev dyngan buren därifrån, emedan hövitsmannen be
hövde den på sin kålgård. Hans öl insattes i en bod, där 
det om vintern frös och om sommaren surnade, och vårt 
orena gamla privet gavs honom till visthus, i vilket var 
styggeligt hava foder åt bestar och än styggeligare att där 
förvara mat för människor.

Emellertid bad Wivallius såsom en nåd att få utbyta sitt 
fängelse mot det, som Messenius haft, och det säger oss bäst, 
hur han nu fått det. Jag är — skrev han på midsommar
dagen 1637 — ”allaredo så fördärvad, att jag icke förmår 
sitta och bocka mig över bordet. Jag är över mitt bröst helt 
uppsvullen och så styv i mina lemmar, att jag knappt orkar 
till sängen. Jag fruktar mig också vara döden fast tjänligare 
än livet. Ack, nådgunstig herre, förbarma Eder över en 
människa och hjälp mig, att jag dock måtte få det fängelse 
och det huset, som salig doktor Messenius hade, fast jag än 
skulle sitta ännu i tre år fången”.

I ett annat brev, skrivet samma år, ger han en ännu 
hemskare skildring av sitt liv inom Kajaneborgs murar. 
Mina händer — berättar han här — "äro så svullna, att när
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jag en timme haver stretat vid pennan, måste jag med den 
ena handen uträta den andra. Jag förmår numera ej synner
ligen göra något, utan måste med suckande och kvidande 
min eländiga tid här förnöta, ty av stillasittandet har jag 
blivit styv, och mitt huvud och mitt bröst är fullproppat 
av den stank, jag lida måste, ty reverenter min nöd att 
beklaga, så har jag, sedan jag hit kom, måst göra mitt livs 
nödtorft inne i fängelset hos mig. Dessa knektar äro ock 
ett ohjälpsamt folk. Om jag skall hava en smutsig skjorta 
eller ett träfat tvättat, så måste jag taga maten bort från 
munnen på mig och giva dem. Därför nödgas jag själv 
tvätta åt mig, koka och laga uti detta trånga rum”.

Men spänstig och seg kunde Wivallius ej ens av detta oer
hörda lidande bringas till dådlös förtvivlan. I sin trånga 
cell satt han dag ut och dag in böjd över sitt skrivbord och 
arbetade på sin frihet. Till och med Erik Persson Rooth 
skall många gånger ha varnat honom och avrått honom från 
detta ”idkeliga sittande och studerande, sågandes, att salig 
Messenius därav fick sin död.”. Men såsom fordom i Stock
holm fortfor Wivallius även här i Kajaneborg att överhölja 
de höga herrarna med suppliker samt skrev träget på några 
litterära arbeten, vilkas förtjänster, såsom han hoppades, för 
honom skulle öppna fängelsets portar. Men sedan gammalt 
kände de höga herrarna Wivallius’ suppliker och läto sig 
därför ej bekomma. Till Wernstedt, som alltid, då han 
kunde, lade sig ut för den olycklige poeten, skrev Carl 
Carlsson Gyllenhjelm, att regeringens medlemmar voro med 
många andra saker besvärade, och man kunde dem därför 
ej molestera med Wivallius’ affärer. Men hade — skrev
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riksamiralen — denne intet annat att förrätta, medan han 
sitter fången, ”må han sig i de verk öva, som han förmenar 
hava med sig någon nytta, på det han ock icke heller må 
ledas vid tiden och sitta otiosus”.

Ehuru detta visst icke var meningen — Gyllenhjelm hade 
ju själv prövat på fångenskapens lidande — låter rådet 
nästan som ett hån, och inför denna likgiltighet förefalla 
fångens iver och obrutna hoppfullhet än mera rörande. Det 
var många och stora arbeten, han hade på stapeln — först 
ett, som var avsett att ”blidka adeln, vilken jag med mitt 
olyckliga äktenskap offenderat haver”. Det andra var en 
översättning från franskan och det tredje, varvid han lade 
huvudvikten, en stor på latin och svenska skriven bok, 
riktad mot påven och jesuiterna. Först ämnade han kalla 
den Speculum Antichristi, men ändrade sedan titeln till 
Svea Rikes Ringmur. Då Wernstedt i slutet av 1637 skulle 
resa över till Sverige för att deltaga i 1638 års riksdag, var 
arbetet långtifrån färdigt, men för att icke låta det gynn
samma tillfället gå förlorat, beslöt Wivallius att sända 
Wernstedt en renskrift av de färdiga delarna, i hopp att 
denne med dem skulle i Stockholm beveka de maktägandes 
hjärtan, och i december skickade han en bonde med manu
skriptet till Uleåborg. Wernstedt tog detta verkligen med 
sig till Sverige, men tyvärr är det hela så fragmentariskt, 
att man har svårt att bilda sig någon föreställning ens om 
författarens syfte. Dylika politiska skrifter lågo för övrigt 
mycket litet för Wivallius’ röst, och detta arbete, i vilket 
han ville briljera med sin lärdom och sin politiska vishet, 
förefaller nu blott såsom ett oredigt sammmelsurium. Men
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hans bisarra personlighet förnekar sig ej heller här. Så t. ex. 
uppkastar han där frågan, om ett allmänt kyrkomöte kunde 
leda till krigets upphörande och detta spörsmål besvarar 
han på följande kostliga sätt. Om nu — säger han — kejsa
ren sammankallade detta möte, skulle naturligtvis påven 
bliva ytterst förbittrad över ett dylikt tilltag. Kardinal 
Klesselius, ”så framt han ännu lever”, eller någon annan 
Granvella skulle då uppträda såsom påvens legat och med 
stöd av lateranska beslut och Bellarmins arbeten — som av 
Wivallius omsorgsfullt citeras — bestrida kejsarens rätt att 
utan påvens bifall sammankalla ett dylikt möte. Och denna 
tanke gör Wivallius så varm, att han på latin övergår till 
en katolsk lovdikt till påvens ära — måhända något gam
malt poem, som han hade på lager sedan sitt uppehåll i 
Polen eller Frankrike. Sedan han därefter låtit den påvlige 
legaten med stöd av Paulus och Bellarmin bevisa påvens 
överhöghet över kejsaren, fortsätter han: ”och nu vill jag 
i den tyska nationens namn igenom några klageliga vers 
beveka kejsaren till fred. Men jag spår mig själv däruppå 
ett sådant svar, som strax härefter skall ställas. Dock vill 
jag göra mitt bästa. Hjälp nu Gud.” Och så målar han — 
likaledes i en latinsk dikt — fredens välsignelser och krigets 
fasor. Men sedan han på detta sätt gjort sig till talman för 
”de förtryckta evangeliska”, är han genast färdig att ta 
till ordet såsom motståndarens poetiska biträde. Om nu — 
säger han — på detta sätt en evangelisk legat inför den 
romerske kejsaren om fred och en önskelig rolighet anhålla 
ville, så skulle han efter min gissning ett sådant svar be
komma — och så följer en latinsk dikt på mer än trehundra
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vers. ”Sådana ord skulle väl Hans kejserliga Majestät för
vänta av den högmodige, uppblåste påven”! Meningen var 
tydligen att fortsätta denna groteska process, men här av- 
brytes fragmentet. Samtidigt arbetade han på en stor latinsk 
dikt om Gustav Adolf — ett slags epos, av vilket endast 
en del av den fjärde boken samt de inledande verserna till 
den femte finnas kvar. Om innehållet har man av det be
varade fragmentet svårt att bilda sig en föreställning, men 
som det tycks skildrar fragmentet konungens sista dagar. 
Gustav Adolf ligger halvslumrande på sitt läger, hemska 
drömsyner förfölja honom och båda hans snart förestående 
död. Han ber då en varm bön och uttalar i denna sin för
hoppning att efter en mödosam dag finna dödens ro, och 
i vackra rimmade latinska verser skildrar skalden levnadens 
fridfulla kvällstid. Sedan konungen därefter inslumrat, 
uppenbarar sig en ängel för honom och intalar honom tröst. 
Efter uppvaknandet meddelar han drottningen den uppen
barelse han fått och talar om Sveriges blivande öden, var
efter fragmentet avbrytes.

Det är dödsbetraktelserna, som utgöra den bevarade dik
tens huvudinnehåll, och dessa äro skrivna med samma, för 
denna tid ovanligt fina känsla, som alltid utmärkte Wival- 
lius, då han behandlade detta ämne. För livets ljuvlighet 
ha nog få haft en så stark känsla som denne överdådige 
äventyrarnatur, och få ha därför också starkare än han 
känt dödens hemskhet. En dikt, som han skrev under fången
skapen på Kajaneborg, angav också tonen för hela den 
följande, under 1600-talet så rika begravningspoesien. Det

208



EN ÄVENTYRARE

var ett ”epitafium”, som han skrev över sig själv. En kort 
tid vår livstid är — så börjar denna gravskrift, han diktade 
över sin egen levnad:

Som en ros i en grön dal 
står in mot skogslunden sval 
vid en bäck, kall, djup och strid, 
prålar skön om morgontid, 
när som solen skön uppgår 
och än dagg i gräset står, 
göken gal och fåglars sång 
höres kring om marken lång, 
men förrän som kvällen blå 
faller in och var vill gå 
dit han ro och vila får 
och solen i skogen går, 
ligger hon vissnad och blek, 
mister lukt och fägrings lek, 
trampas ned och skämmes bort: 
Alltså är vår livstid kort.
I dag ung, skön, karsk och rik, 
i morgon död och kallnat lik.

Han skrev också under denna tid några andra dikter, 
i vilka vagabondens sällsport fina natursinne kommer fram, 
såsom i den vackra bönen under ”den torra och kalla våren”:

Gott majeregn giv, låt dugga tätt ner, 
låt varm dagg örterna fukta, 

oss torkan bortdriv, låt frosten ej mer 
de späda blomsterna tukta, 
var nådig, var nådig!
För dem jag ber, 

som Herren tjäna och frukta.

14. — S c h ii c k, Svenska bilder. III. 209
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Ja, ljuvliga sol, du fattigmans vän, 
som ditt sken ingen vill spara, 

lys uppå vårt bo med sommar igen, 
låt köld och torka bortfara! 
Nu längta, nu trängta 
kvinnor och män 

att gå i solskenet klara.

Om vederbörande ens någonsin läste de arbeten, som 
fången då och då skickade dem, veta vi icke. I varje fall 
hjälpte varken de eller Wernstedts medling. Men med sin 
underbara uthållighet och sin livskraft gav sig Wivallius 
icke, utan sökte att genom nya arbeten öka meritlistan. Då 
han emellertid funnit, att han genom egna arbeten lätt 
kunde lockas att uttala tankar, som ogillades på högre ort, 
beslöt han att kasta sig på översättningar. Vad böckers 
transfererande vidkommer — skrev han till Wernstedt — 
”gör jag det gärna. Gud give jag hade någon bok, som vore 
den mödan värdig”. Skall man döma av Svea Rikes Ring
mur, var hans bibliotek på Kajaneborg dock ej så obetydligt. 
Han gör utförliga citat ur Bibeln, Plinius’ Historia Natura- 
lis, Scaligers De Subtilitate, Bellarmins De Verbo Dei, 
Johannes Magnus’ och Sleidanus’ krönikor, Gyllenhjelms 
Schola Captivitatis, och vid ett tillfälle var han sysselsatt 
med att översätta ett arbete av Lactantius. Men särskilt ville 
han ha Justinianus, ty för juridik hade han dock mesta 
smaken. Då detta emellertid ej lyckades, slog han sig på ett 
teologiskt arbete. Men innan han fullbordat denna över
sättning, hade den nitiske och väl villige Wernstedt utverkat 
hans frigivning.

Detta skedde 1641, då Wernstedt rest över till utskotts-
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riksdagen i Stockholm. Den i mars 1641 ”voro in senatu 
rikskanslern och Hr Johan Oxenstierna. Upplästes några 
brev angående privatorum rerum resolutiones” — mera inne
håller rådsprotokollet ej om denna för Wivallius så viktiga 
fråga, men samtidigt fick Wernstedt order om, att Wival
lius, ”som en sådan lång och rum tid uti fängelset haver 
pliktat”, skulle ur detta frigivas och sändas ”hit över till 
Stockholm och här vår vidare vilja och förordning för
vänta”.

Före årets slut var han tillbaka i huvudstaden — denna 
gång såsom en man, vilken genom ett långvarigt lidande 
ansågs ha försonat sitt brott mot samhället.

EPILOGEN.

Den förste moderne skalden i Frankrikes litteratur är 
François Villon — även han en tjuv och bedragare, men 
fylld av samma äventyrslusta, samma översvallande livs
glädje, samma rika känsla för dödens hemskhet, samma 
vakna observation och samma fina natursinne som den 
förste moderne svenske skalden. Men i ett avseende var han 
lyckligare än denne — han fick sluta sina dagar i ungdomen, 
medan ännu äventyrslivets försonande solsken vilade över 
hans gestalt. Wivallius däremot levde ännu många år, efter 
det att poeten länge sedan var död, och dessa år i verklig- 
hetsromanen verka såsom det sista vemodsfulla kapitlet i 
Maria Grubbes levnadssaga. Harald Molander, som lagt 
Wivallius’ romantiska öden till grund för en tidsskildring
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från det trettioåriga krigets tid, låter äventyraren ända sitt 
liv vid erövringen av Pasewalk, medan han ännu lever med 
i drömmarnas och illusionernas värld — med rätta, ty i dik
tens värld böra ej män med Villons och Wivallius’ lynne 
åldras. Äventyrarlivet tillhör ungdomen med dess glada 
obetänksamhet och dess romantik.

Den Wivallius, som vid trettiosex års ålder åter fick in
träde i det borgerliga samhället, var en annan man än den 
lysande unge kavaljer, som en gång dårat Gertrud Grijp 
och så många andra kvinnohjärtan. Lidandet hade gjort 
honom hård och botat honom för obetänksamhet och för 
det bekymmerslösa lättsinne, som förut lockat oss att för
låta så mycket. Men det hade icke gjort honom moraliskt 
bättre. Han var fortfarande samma själviska natur som 
förut, men han byggde nu ej längre några fantastiska luft
slott, och hans beräkning, som förut svävat ut i rymden, 
hade fått något smått, jordbundet över sig. ”Musketörtiden” 
var förbi, och praktiskt, nyktert och världsklokt sökte han 
blott att slå sig fram i livet och förvärva ett brödstycke, 
sådant som den opoetiska verkligheten ville ge. Sin mora
liska nihilism, sin hänsynslöshet och — för att begagna det 
riktiga ordet — sin fräckhet hade han väl bevarat, men de 
riktades nu ej längre in på några omöjliga drömmar om 
ära och kärlekslycka, utan på knep och bedrägerier av en 
mycket fútil beskaffenhet. Det överdådiga, halsbrytande 
äventyret för dess egen skull hade för honom ej längre 
någon tjusning, och det medryckande, glada tjuvpojkslynnet 
hade förbenats till en samvetslös advokats grälsjuka och 
vinstbegär.
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De minga processer, i vilka han förut mast försvara sitt 
liv, hade gjort honom väl förtrogen med lagen och rätts- 
proceduren. Genom dem hade han — om man så vill — 
fått en ypperlig kurs i praktisk juridik, av vilken han även 
förstod att dra nytta. Med sin överlägsna begåvning, sin 
logik och sin slagfärdighet hade han så arbetat sig in i juri
dikens irrgångar, att han som advokat nog ej hade många 
likar. Och dessa kunskaper kommo honom nu till pass, då 
han efter frigivningen skulle skaffa sig ett levebröd. Något 
juridiskt utbildat advokatstånd fanns, som bekant, då ej 
i Sverige och uppstod, i stort sett, först under 1800-talets 
senare del. I stället använde man sig vid rätten av s. k. 
prokuratorer utan juridisk skolning och ofta av en ganska 
tvetydig moral; med en dylik prokurator, den tyske bok
tryckaren Meurer, ha vi ju redan gjort bekantskap, och här 
hade Wivallius således inga farliga konkurrenter. I en punkt 
— och en mycket väsentlig — hade dessa dock ett avgjort 
företräde framför nykomlingen. Denne hade väl frigivits 
ur sitt fängelse, men han hade icke återfått sin ”ära”. Hans 
namn hade varit naglat ”på kåken”, och detta faktum hade 
den förtänksamme Ulf Grijp låtit inregistrera i stadens 
”bok”.

Till en början drog sig måhända också den frigivne 
fången för att uppträda inför domstolarna, med vilka han 
senast råkat i så omild beröring, och synes i stället ha biträtt 
åtskilliga hantverkare och dylikt folk med att föra deras 
handelsböcker. Men snart blev frestelsen honom för stark, 
och innan det första frihetsåret gått till ända, hade han 
såsom advokat förskaffat sig en synnerligen fet process,
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som för en följd av år gav honom husrum, föda och annat 
uppehälle.

Vid sin ankomst till huvudstaden synes han ha tagit in 
på en krog eller ett värdshus i Brunnsgränden, som ägdes 
av en Lars Abrahamsson, och det var denne, som han nu ut- 
korade till sitt offer. Lars var sedan fem år tillbaka gift 
med Malin Mattsdotter, som hade ett litet arv att ut
bekomma, och det var härpå Wivallius byggde sin speku
lation. Malins fader hade avlidit 1631 och då efterlämnat 
en ej alldeles obetydlig förmögenhet — om de utestående 
fordringarna, som utgjorde huvuddelen, medräknades bortåt 
25,000 daler. Arvingarna, som från början varit fem, hade 
vid denna tid genom dödsfall gått ned till två, av vilka 
hustru Malin var den ena. Till utredningsman hade den 
avlidne förordnat en ansedd Stockholmsborgare, Michel 
Abrahamsson, men i följd av svårigheten att få in de ute
stående fordringarna — mest hos handlande i Norrland — 
hade denne ännu ej lämnat någon redovisning. Detta fick 
Wivallius höra, och det är all sannolikhet för, att han under
blåste sin värds i och för sig utbildade processlystnad, 
talade om den orätt, denne lidit, de stora summor, som 
kunde utpressas av utredningsmannen m. m. samt på samma 
gång framhållit sina egna ”kvaliteter” såsom advokat.

Slutet blev i varje fall, att Wivallius åtog sig att föra 
processen på följande lysande villkor. För skrivning av 
räkningar, inlagor och dylikt skulle han få särskilt betalt. 
Vidare skulle han erhålla en åttondel av allt, som han 
lyckades utpressa av Michel Abrahamsson, samt till slut fri 
kost och bostad, så länge processen pågick, icke blott för sig,
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utan ock för sin dräng och en betjäntpojke. I motvikt till 
dessa mycket reella fördelar gav Wivallius från sig en 
skriftlig förbindelse, att han skulle betala Lars 20,000 daler, 
såvida han mot sin huvudmans vilja försonade sig med 
Michel — ett mycket illusoriskt löfte även med hänsyn till 
Wivallius’ förmögenhetsvillkor samt framför allt till hans 
betalningsvillighet. Och utöver de lysande villkor, som 
kontraktet tillerkände advokaten, förstod denne att skaffa 
sig ännu andra. Så blev han skyldig ”200 daler i vinkälla
ren” hos Lars Abrahamsson, och dessutom tog han kläde ”ur 
köpmansboden” på dennes räkning. Någon billig advokat 
var han således icke, och man har all anledning att betvivla, 
att hans bevekelsegrunder att tjäna ”fattiga änkor och fader
lösa barn” varit fullt så oegennyttiga, som han själv påstod.

Det nyss omtalade kontraktet skrevs på sommaren 1642, 
men Wivallius, som snarast hade ekonomisk fördel av att 
dra ut processen, gjorde sig ingen brådska med att börja den. 
Då han slutligen i mars året därpå uppträdde inför rådhus
rätten, förklarade emellertid denna för Lars Abrahamsson, 
att ”Wivallius kan rätten till ingen prokuration tillåta för åt
skilliga orsakers skull, särdeles för en dom, som i den Kungl. 
Hovrätten avsagd vorden och i stadens protokoll antecknad 
finnes, varutinnan han är dömd till en oärlig person, vars 
namn skulle naglas vid kåken”. Med anledning härav upp
manades Lars att till ombud skaffa sig ”en annan, god och 
redlig man”.

Detta vägrade Lars emellertid enständigt, och därigenom 
uppstod ett uppehåll i processen — även därför att Lars 
på våren reste upp till Norrland för att driva in de reste-
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rande fordringarna. Men hur fast övertygad han var om 
Wivallius’ talang såsom advokat, framgår bäst av ett brev, 
som han från Torneå skrev till hustrun. I detta bad han 
henne särskilt hälsa Wivallius och säga honom, ”att han 
intet förlikes med Michel Abrahamsson, med mindre han vill 
giva 20,000 riksdaler; jag säger tjugutusen riksdaler”. Själv 
skulle Lars dock ej få vidare glädje av dessa hägrande 
tjugutusen, ty på hemvägen förliste fartyget och han drunk
nade, efterlämnande ett mycket gäldbundet bo.

Wivallius lyckades emellertid att göra upp med kredito- 
rerna, att han å deras och änkans vägnar och mot samma 
villkor som förut skulle få fortsätta processen. Änkan Malin, 
som nu blivit hans principal, i vars hus han bodde och av 
vars ölkällare han drog all möjlig fördel, beskrives såsom 
”skröplig” och ytterst obegåvad, och även Wivallius själv 
erkänner hennes enfald, ehuru han opponerar sig mot det 
rykte, som man utspritt, att ”hon någon fåne vore”. Men 
kanske just därför höll hon lika energiskt som mannen fast 
vid Wivallius. När processen i november återupptagits och 
rådhusrätten förebrådde henne, att hon ”genom ingen laga 
fullmäktig komparerat”, ty Wivallius kunde såsom ”en 
oredlig person därtill ej godkännas”, svarade hon sig ”ingen 
annan hava”. Härpå genmältes, ”att emedan han av den 
kungl. Hovrätten är dömd för en oredlig person, vars namn 
skall naglas vid kåken, vill ingen ärlig man med honom 
umgås”. Därefter förordnade rätten tre borgare till förmyn
dare för Malins och Lars’ barn. Men om rätten härmed 
trodde sig ha blivit den besvärlige Wivallius kvitt, så bedrog 
den sig, ty då målet nästa gång kom före, förklarade sig
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förmyndarna ej ha fått något om händer av boet, ”ty mo
dern vill icke känna dem gode för förmyndare. Dem sva
rades, att rätten haver dem till förmyndare satt, och de 
skulle stiga till Wivallius och fordra alla de dokument av 
honom, som han haver händer emellan angående den sak, 
som emot Michel Abrahamsson drives; vill han dem med 
godo ej släppa, då ville rätten däruti det göra som tjänar.” 
Därmed gingo förmyndarna ut, men efter en liten stund 
kommo de tillbaka, ”sågandes sig hos Wivallium hava varit, 
men fått det svar, att han inga skrifter släpper, förrän den 
kungl. Hovrätten honom det pålägger”.

Längre kom man ej med honom. I stället lät han änkan 
inge en skrift, i vilken hon uttryckte sin ”hjärtans sorg 
och bedrövelse, att ännu disputeras icke om själva huvud
saken, utan om den, som saken dirigera och utföra skall”. 
I en ny skrivelse, som också flutit ur samma penna, kom 
hon in på Wivallius’ förtjänster. ”Sedan Gud kallade min 
salig man, är ingen, som så av sakens grund vet och saken 
med sådant nit och allvar drivit som Wivallius. Därför 
söka de honom med en hop olidlige ord i saken ledsen göra 
och mig avspänstig. De såge utan tvivel hellre, att jag hade 
en, som efter deras pipa dansa ville och sig icke fördrista 
något att tala och skriva, som dem vore misshagligt.” Så
vida — fortsätter hon — jag inte får behålla Wivallius till 
prokurator, ”drives jag fattig kvinna ur huset med mina 
små barn och måste sedan taga bettlarstaven i min hand”.

Rättens motstånd lyckades Wivallius väl ej bryta, men 
rådsturätten kunde ännu mindre få någon bukt med honom, 
ty med sin talang förmådde han förmyndarna att ge vika,

217



EN ÄVENTYRARE

och den enda vinsten rätten hade var, att Wivallius själv 
ej uppträdde inför domstolen, utan i stället en ”ärlig” pro- 
kurator Hindrich von Höyen, som emellertid ej hade annat 
att göra än inlämna de skrivelser, som Wivallius författat 
och i vilka han därför kunde yttra sig ännu mera hänsyns
löst, än om han själv stått för dem.

Inför rådsturätten slutade emellertid processen med ett 
eklatant nederlag för Wivallius och hans klient. Michel 
Abrahamsson frikändes, och hans vederparter dömdes till 
20 daler silvermynts böter för de äreröriga beskyllningar, 
de mot honom framkastat.

Naturligtvis överklagade Wivallius domen inför hov
rätten. Då målet där första gången förekom — i maj 1645 
— var han emellertid borta, och förmyndarna passade då 
på och anhöllo, att hovrätten ville förordna Hindrich von 
Höyen till änkans och barnens prokurator. Detta var tyd
ligen blott en fint för att bli av med Wivallius, men den 
misslyckades grundligt. Då målet två dagar senare förekom, 
nödgades von Höyen anhålla om uppskov, emedan han ej 
fått några dokument om hand, och med denna begäran var 
också hans verksamhet som Malin Mattsdotters ombud av
slutad, ty Wivallius släppte aldrig papperen från sig. Där
emot lät han änkan inlämna en skrift, i vilken hon vits
ordade den flit och trohet, med vilken han drivit saken. Det 
hat, den illvilja och avund, som han härigenom skördat, 
hade han ”tåleligen intorkat och befalt saken Gudi”, i för
litan på, att ”en god sak visserligen triumferandes varder”. 
Hon anhöll därför i sitt eget, sin avlidne mans och sina 
kreditorers namn, att Wivallius och endast han måtte för-
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ordnas att dirigera saken. Det vore — fortsatte hon — ”ock 
emot naturlig lag, att han i så lång tid skulle ha fåfängt 
arbetat, sig och androm ögonen öppnat, vägen banat och 
ingen nytta utan fastmera despekt hava för sin trohet och 
sitt omak. Han haver plöjt och sått, men nu när skörde
tiden kommer och nalkas, vill en annan skära och tröska”.

Det egendomliga inträffade nu, att hovrätten medgav 
det, som rådsturätten förvägrat Wivallius — till den antag
liga orsaken skall jag strax komma — och hustru Malin 
fick rätt att ”bruka Wivallium hennes inlagor emot Michel 
Abrahamsson här i denna Kungl. Hovrätten skriva och 
själv sitt namn underskriva och i egen person frambära”. 
Ett försök, som Michel Abrahamsson sedermera gjorde att 
bli den besvärlige motståndaren kvitt, misslyckades ännu 
grundligare. Då Michel förklarade, att han och hans gode 
män vid bouppteckningens granskning icke ville ha något 
sammanträde med en person som Wivallius, resolverade 
hovrätten, ”att Lars Wivallius efterlåtes att vara med över 
räkningarna med de andre gode män, efter de icke förstå 
saken. Eljest visste den kungl. rätten icke, varför de ville 
vräka Wivallius, alldenstund han haver agerat saken här 
inför denna kungl. rätt, är i kronans tjänst och admitieras 
sitta vid Hans Excellens fältherrens bord”.

Att vidare redogöra för processen kan vara överflödigt. 
Enligt sin gamla vana översvämmade Wivallius rätten med 
”otaliga libeller, vidlyftiga protokoll, inlagda scharteller 
och räkningar, acta och postacta”. Målet — som upptar 
ett helt berg av handlingar — drog ut ända till sommaren 
1648, då dom föll. De tvenne hovrättsledamöter, som refe-

219



EN ÄVENTYRARE

rerade målet, yrkade därvid, att ”Wivallius, som denna 
aktion genom så många illistiga ränker och illfundiga prak
tiker drivit haver”, borde dömas till att böta 100 daler 
silvermynt. Detta yrkande blev visserligen icke intaget i 
utslaget, men domen var ej dess mindre förkrossande för 
Wivallius. Michel Abrahamsson blev ånyo fullkomligt fri
känd, och hovrätten förklarade, att han till arvingarna ut
betalat alla arvsmedlen så när som på 184 daler koppar
mynt. Då Wivallius under rättegångens lopp av honom 
redan utpressat 2,000 daler, var således arvingarnas vinst 
av den sexåriga processen 2,184 daler. Men för att utfå 
detta belopp hade arvingarna — eller väl egentligen Malin 
Mattsdotter — hållit Wivallius med kost och bostad i fyra 
år samt enligt den allra lägsta — av honom själv uppsatta 
räkningen — betalat honom 600 daler kontant; enligt för
myndarnas antydan hade han erhållit över 1,000 daler för
utom alla extra dusörer. Wivallius hade således fört pro
cessen på ett sätt, som kunnat väcka avund även hos den 
genom Pickwickklubbens papper så ryktbara advokatfirman 
Dodson and Fogg.

Denna process var hans största, men vid sidan av denna 
förde han flera mindre och visade i dem alla samma full
ständiga moraliska nihilism. Men därjämte hade han fått 
ett nytt verksamhetsfält såsom jurist — från anklagad flyt
tades han nämligen upp till domare. Denna metamorfos 
tarvar dock en förklarande inledning.

Under den första tiden av sin nya vistelse i Stockholm 
tycks han ha skaffat sig någon inkomst också såsom 
bröllops- och begravningspoet — därvid förebådande hela
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den ändlösa skara, som under århundradets senare del skulle 
följa efter. Så skrev han en latinsk dikt vid den unge Axel 
Åkesson Natt och Dags frånfälle och en annan vid Axel 
Oxenstiernas, men egentligen var det familjen De la Gardie, 
som han tycks ha uppvaktat och — såsom nyss antyddes 
— med framgång, enär till och med hovrätten hade sig 
bekant, att han ”admitterades att sitta vid Hans Excellens 
fältherrens bord”.

Den, som särskilt tycks ha fäst sig vid den begåvade 
äventyraren, var den gamle fältherrens son, den så kultur- 
intresserade Magnus Gabriel De la Gardie. Vid ett tillfälle, 
då Wivallius under en process var hindrad att infinna sig 
i hovrätten, lät greve Magnus skicka sin egen tjänare dit för 
att ursäkta honom, och vid en annan process inför rådstu- 
rätten framsteg Lars Wivallius’ tjänare, sägandes sig vara 
utskickad av sin husbonde och begärde i dennes namn, ”att 
rätten ville anse Hans Excellens Grev Magni intercession i 
detta fallet och så mycket forderligare saken till ända för
hjälpa”. Då och då tycks De la Gardie ha bisprungit 
honom i hans penningbekymmer, och det var slutligen han, 
som hjälpte till att få honom i jorden.

Trots sina mer än tvetydiga anteceden tia tycks Wivallius 
således, tack vare sin esprit och sina sällskapsgåvor, ha fått 
umgås med de förnäma, och ett egendomligt exempel härpå 
ha vi i en ung svensk ädlings anteckningar. Den tjugutvå- 
årige Johan Kristoffersson Ekeblad, vilken då nyligen åter
vänt från en längre utländsk resa, råkade 1651 i Nyköping 
på Lars Wivallius, varpå de begåvo sig till ”ett värdshus 
och drucko spanskt vin”. Bland andra muntrationer, som
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de därvid hade £ör sig, synas även ett slags bouts-rimés ha 
förekommit, och Wivallius’ prestationer i den vägen före- 
föllo den unge aristokraten så lyckade, att han med sina 
samlingar införlivade ett prov på Wivallius’ skaldegåva.

Denna popularitet hos de makthavande förskaffade 
honom till sist en plats i kronans tjänst och ”ärans” restitu
tion. Då det danska kriget upphört, ökades de fyra gardes- 
kompanierna till ett hovregemente på tjugu kompanier, och 
till chef för denna kår utnämndes den unge Magnus Gabriel 
De la Gardie. Samtidigt med denna förändring erhöll det 
nya regementet även en auditor, och till innehavare av denna 
plats utsågs den lagkunnige Wivallius — med all sannolik
het på överstens önskan. Utnämningen fick han troligen 
redan i april 1645, och lönen var ganska betydlig: ej mindre 
än 1,404 daler silvermynt per år, en då stor summa.

Men trots denna jämförelsevis goda inkomst hade den 
nye auditören svårt att avhålla sig från att på åtskilliga 
slingervägar förbättra sin ekonomiska ställning, och ibland 
erinrar han smått om Falstaff såsom regeringens rekryte- 
ringskommissarie. I februari 1648 klagade nämligen en 
bonde på honom, därför att han tagit 109 daler koppar
mynt av honom under löfte att för dessa skaffa honom en 
legokarl till nästa generalmönstring. Men så snart han fått 
pengarna i sin hand, hade han rest till Västergötland och 
lämnat bonden i sticket. Denne hade således måst taga annan 
karl och var utav med sina pengar.

Krigskollegiets protokoll vittna också om andra mindre 
renhåriga affärer, i vilka den lagkunnige krigsdomaren in
låtit sig, och man kunde därför tänka, att denne helt enkelt
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avskedats från sin plats. Men så skedde icke. Krigarlivet 
i Tyskland hade skapat en — lindrigt sagt — mycket tole
rant uppfattning, och vid ett tillfälle ansåg sig krigskollegiet 
böra ge Wivallius’ närmaste chef, överstelöjtnant Ture 
Ribbing, som då låg i Nyköping, en human erinran därom, 
”att han nu är i Sverige och icke i Tyskland, där annorledes 
sker”. Ribbing var i följd härav nog icke den, som indigne
rades över auditörens små oegentligheter, och han samt 
krigskollegiet utfärdade därför för Wivallius en mycket 
vacker tjänstgöringsattest, som ”betygade honom såsom en 
trogen kronans tjänare uti kronans tjänst sig förhållit hava”.

Redan därigenom att han blivit ämbetsman, kunde Wival
lius anses ha återfått sin ”ära”, och detta var nog också 
hovrättens ståndpunkt, då den 1645, kort efter det att 
Wivallius blivit auditor, godkände honom såsom ombud 
inför rätten; då han förut, 1643, avvisats av rådsturätten, 
var han ännu ej i kronans tjänst. Men fullt oantastlig var 
dock ej Wivallius’ ”ära”, och ännu i mars 1646 vidhöll den 
mot honom gramse rådhusrätten, att den icke kunde känna 
honom ”god någon sak för rätten driva, förrän han haver 
upplagt sitt restitutionsbrev på sin ära, varifrån han i Kungl. 
Hovrätten dömd är”.

Men även detta skulle lyckas. Under det oerhörda slöseri 
med skattefriheter, som karakteriserar Kristinas egen myn- 
dighetsregering, utverkade även Wivallius skattefrihet för 
Wivalla, och det brev härpå, som han — väl genom De la 
Gardies bemedling — erhöll, innehöll i själva verket där
utöver ett mycket viktigt nådebevis. Det inledes nämligen 
med en förklaring, att drottningen ”för trogen och flitig
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tjänst, som Oss och Sveriges krona vår tro tjänare och 
regementsauditör, ärlig och manhaftig Lars Wivallius gjort 
och bevist haver”, beviljat den omtalade skattefriheten. 
Genom det här infogade ordet ärlig hade således den förra 
domen upphävts, den f. d. fången hade återfått medborger
ligt förtroende, och kunde hädanefter när som helst fram
lägga detta restitutionsbrev.

Ungefär samtidigt med det att den forne vagabonden 
antogs i kronans tjänst, 1645, skedde också några andra 
viktiga förändringar i hans liv. För det första hade han 
gift sig. Det nya partiet kunde ej sägas vara lysande, allra 
minst i jämförelse med det förra. Men romantikens tid var 
nu förbi, och den nyktra verklighetens hade börjat. Hans 
andra hustru hette Malin Ellertz och var dotter till en 
Thomas Ellertz, som tycks ha varit krögare på källaren 
Noaks Ark i hörnet av Köpmanna- och Kinhästegatorna 
i Stockholm, men — såsom ofta den tiden — även drivit 
handel med andra varor såsom renhudar och dylikt. All
deles utan förmögenhet var svärfadern icke, ty 1652 såldes 
hans nyss omtalade hus för 2,400 riksdaler specie, och 
dessutom ägde han ett annat hus vid Tyska kyrkan. I varje 
fall var hans dotter det bästa parti, som Wivallius kunde 
göra sig förhoppning om, ty Stockholms mera ansedda 
borgare ville nog ej inleda någon släktförbindelse med en 
frigiven fånge. Om motiven till det nya äktenskapet känna 
vi naturligtvis intet, ty hustrun nämnes blott ett par gånger 
i handlingarna, då alldeles i förbigående, och ingen dikt 
finns, som förhärligar henne, men troligt är väl, att de båda 
husen, möjligen ock naturaprestationerna i Noaks Ark, haft
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ett visst inflytande på Wivallius’ val. Någon gammal mö 
på överblivna kartan var hon likväl ej, utan en ung flicka 
på vid pass sexton år.

Själva giftermålet tycks emellertid blott ha varit ett led 
i andra framtidsplaner. Redan i maj 1645 berättas, att 
Wivallius följt ”sin hustru hem till sin fädernegård Wivalla” 
samt där ”sin hemvist antagit haver”, och redan häri ligger 
en antydan om, att Wivallius samtidigt med det att han gift 
sig, tagit anställning i kronans tjänst och fått en någorlunda 
ordnad ekonomi, också tänkt bli ägare av den gamla 
fädernegården.

Såsom vi kanske minnas från inledningskapitlet hade 
denna gått i arv på mödernesidan inom släkten. Den mel
lersta eller västra gården i Wivalla hade först ägts av skal
dens mormor, som efterlämnat två barn, sockenskräddaren 
Per Nilsson, som ända till sin död i början av 1645 satt 
kvar på gården, samt Wivallius’ mor. Efter hennes död satt 
hennes andre man Erik Jacobsson också kvar på gården 
i oskiftat bo. Men så snart Wivallius kommit hem från 
Finland, gav den barnlöse sockenskräddaren sin systerson 
en liten teg i Wivalla, varav denne förmodligen uppbar 
arrendet. När så skräddaren dött i början av 164$, synes 
Wivallius ha gripit in, och i varje fall blev gården under 
årens lopp hans. På rent lagligt sätt kan detta endast ha 
skett därigenom, att han löst ut de andra syskonen, och att 
han åtminstone delvis gjort detta, förefaller sannolikt; för
modligen skedde det med svärfaderns pengar, ty även 
Thomas Ellertz flyttade till Wivalla. Men alldeles korrekt 
var nog ej heller denna affär, ty i Örebro häradsrätts proto-
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koll för den 27 juli 1645 heter det: ”arvskapet anlangandes 
efter välbemälte Lars Wivallii saliga föräldrar och som 
hans styvfader Erik Jakobsson säges ännu inne hos sig 
hava”, ålades parterna att förete arvs- och byteslängd, 
”emedan sådant är rätten okunnigt; sedan detta skett är, 
vill rätten sig därpå förklara”. Men detta protokoll måtte 
Wivallius på något sätt ha ”korrigerat”, ty på hösten samma 
år heter det i krigskollegiets registratur, att Wivallius 
”genom en laglig process återbördat sitt rätta fäderne- och 
möderne skattehemman uti Wivalla by, som därå gångna 
häradsdom de dato Örebro slott den 27 juli år 1645 det med 
mera utvisar”. Då den åberopade och nyss citerade domen 
snarare innehåller raka motsatsen, förefaller saken onekligen 
något mystisk, och i varje fall utlöste han aldrig sin svåger 
Per Jonsson, som var gift med skaldens syster Ingeborg, ty 
på sina omyndiga barns vägnar tilltalade denne 1653 svå
gern och yrkade på att utfå deras arvslott i Wivalla. Men 
då auditören skulle fram vid häradstinget, ”excuserade han 
sig intet kunna komparera för sjukdoms förfall”. Detta var 
blott ett svepskäl, ty inför rätta intygades, ”att Wivallius 
förleden söndag var i Nyköping och agerade en sak”. Emel
lertid lyckades Wivallius på detta sätt undgå att svara i ett 
för honom obehagligt mål, och egendomligt nog dröjde det 
sedan i tio år, innan Per Jonsson ånyo lät höra av sig. Men 
även då lyckades Wivallius på formella skäl få stämningen 
tills vidare ogillad, och sedan tycks den stackars Per Jons
son ha uppgivit alla förhoppningar att utfå något av den 
lagkunnige svågern.

Sitt bo som gift förläde den nyutnämnde auditören så-
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ledes till Wivalla, dit förde han sin hustru och sin svärfar, 
men själv delade han sin tid mellan fädernegården och 
huvudstaden, där han naturligtvis måste vistas större delen 
av året både för sina processer och för sin tjänst. För mönst
ringar och dylikt fick han därjämte företaga ganska talrika 
resor till landsorten, och en del av året 1648 följde han till 
och med med regementet till Tyskland. I familjelivet tycks 
han således i varje fall ej ha gått upp. Men genom köp och 
processer utvidgade han icke så litet egendomens areal. Med 
sina grannar, som nog med vemod sågo tillbaka på den 
lugna tid, då den fredlige sockenskräddaren satt på den 
västra gården i Wivalla, förde han processer om allt möjligt 
— till och med i den utsträckning, att man nästan får ett 
intryck av, att han betraktat dessa småprocesser såsom en 
liten rekreation under lantlivets enformighet. På vintertinget 
1649 stämde auditören sin granne Per Månsson i icke mindre 
än fem mål: därför att denne vid höbärgningen kört över 
hans ägor, vidare för ett parti halm, för det tredje för ett 
sto, vilket Per Månsson skadat för honom, för det fjärde 
för ”en befängd ko” och för det femte för ”ett ölfat”. Man 
kan därför ej undra på, att de förbittrade grannarna läto 
Wivallius kroppsligen känna deras misshag, och då han en 
gång sökte hindra några drängar att stjäla hö från Wivalla, 
fick han ”11 blånader och blodsår i huvudet och annor
städes”, vilket han rätten ”klageligen gav tillkänna”. All
deles ovan vid dylika handgripliga tillrättavisningar var 
han för övrigt icke, ty redan under sin advokatbana i Stock
holm hade han av vederparten blivit ”slagen tre mordiska 
sår med en kniv”.
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1648 hade Wivallius såsom vi sett fått skattefrihet för 
Wivalla, och då han med ingången av året 1651 tog avsked 
från auditörsplatsen, kunde man härav frestas att tro, att 
hans avsikt var att blott ägna sig åt egendomens skötsel. 
Men anledningen till hans avsked var rakt motsatt. Han 
slutade såsom auditor, därför att han i Stockholm fått en 
annan plats — vilken har jag tyvärr ej lyckats finna — och 
då denna tycks ha fordrat hans odelade närvaro, arrende
rade han ut Wivalla och flyttade till Stockholm med hela 
sin familj. Där stannade han till 1657, och talrika processer 
inför rådstu- och häradsrätt vittna om, att hans verksam
hetslust och grälsjuka ej mattats med åren.

16 57 tog han ånyo avsked och flyttade tillbaka till Wi
valla, där hans grannar efter den korta vilotiden åter fingo 
märka hans närvaro. En av dem hade skurit humle på hans 
ägor, och samme grannes hund hade bitit ihjäl två grisar 
för Gertrud Grijps forne älskare. Den olycklige hundägaren 
dömdes att böta tre mark för grisarna ”och giva auditören 
så goda grisar igen, dem auditören sade sig vilja giva till de 
fattige”. Vid ett häradsting 1663 hade Wivallius ej mindre 
än sju mål före, och vid ett annat måste rätten för hans 
skull utsätta ”ett extra ordinarie ting till den 15 augusti 
(1659), emedan hans saker så många och vidlyftiga äro, att 
de på ordinarie ting intet upptagas, rannsakas och avhjälpas 
kunna”. Trots detta behandlade dock Wivallius rätten med 
en väl långt driven nonchalans. Då rätten för hans skull 
samlats, lät Wivallius inlämna en skrivelse, i vilken han 
förklarade sig icke drista comparera av rädsla för en skuld
fordran, som han ännu ej likviderat, ”tjänsteligen därhos
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begärandes, efter det nu intet ske kan, att rätten ville hans 
käromål en annan tid upptaga och avhjälpa; och all den 
stund rätten denna hans begäran i sig själv fann skälig, ty 
blev det ock honom av rätten efterlåtet”. Men detta säll- 
sporda tillmötesgående lönade Wivallius mycket illa. Ty 
på det nya extra ordinarie tinget väntade rätten tåligt ”från 
klockan ett intill fyra efter Herr Auditoren Seigneur Lars 
Wivallius, för vars skull ock detta extra ordinarie ting 
beviljats, sittandes helt ledig, där likväl han i Wivalla var”. 
Att långmodigheten nu tog slut, kan ingen förtycka, och 
Wivallius blev nu bötfälld för sin försumlighet.

Men så mycket är tydligt, att Wivallius lyckats sätta 
skräcken både i häradsrätten och i bönderna. Då han i sin 
hemort numera uppträder inför rätta, är han den lagkunnige 
Auditoren och Seigneuren Lars Wivallius, visserligen icke 
omtyckt, men tydligen fruktad, och någon antydan om hans 
ofrivilliga uppehåll på Kajaneborg kommer icke fram.

Wivalla synes han under dessa senare år jämförelsevis 
sällan ha lämnat. 1662 reste han dock till Stockholm, där 
han bodde hos en hustru Malin Persdotter, hos vilken han 
”för förtärd kost, drycker och härbärge” blev skyldig 183 
daler och 12 öre. Av denna summa brydde han sig blott om 
att betala 6^/2 daler, och för återstoden stämde Malin Pers
dotter honom inför häradsrätten. Därifrån gick saken till 
rådsturätten, som, utan att han där bemött käromålet, 
dömde honom att betala. Härpå brydde sig Wivallius ej ens 
om att svara, och ännu mindre gjorde han någon min av 
att betala. Efter tre år lyckades hustru Malin att i Örebro 
få ett utmätningsutslag på honom, och länsmannen infann
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sig med anledning därav inför häradstinget. Först då nedlät 
sig ”Auditoren Seigneur Lars Wivallius” till en förklaring, 
att han ville behandla denna sak ”uti ett annat foro, efter 
det är en exekutionssak”. Denna lugna överlägsenhet tycks 
så ha imponerat, att ingenting vidare i denna sak åtgjordes.

Ännu en gång återvände han dock till huvudstaden. Han 
var då sextiofyra år gammal och hade således uppnått en 
vida högre ålder, än man med hänsyn till hans lidanden 
under fångenskapen kunnat vänta. Men han hade tydligen 
en järnfysik, som svarade emot hans enastående andliga 
vitalkraft. Nu gav dock kroppen vika, och den 6 april 1669 
slutade den forne vagabonden sitt oroliga liv ”efter en lång
sam, utstånden sjukdom”. För änkan, som följt honom till 
Stockholm, gällde det närmast att få honom i graven. Efter 
vad hon skriver, hade han ”förmedels sjukdom, långa och 
mödosamma rättegångsprocesser och andra olägenheter” 
blivit så utblottad, att ”vid hans dödliga avgång alls inga 
medel i förråd funnos att komma hans saliga lekamen be
hörigen till sin lägerstad och vilorum med”, och i anledning 
härav anhöll hon hos regeringen om någon begravnings
hjälp.

Efter någon betänketid utanordnade denna 50 daler silver
mynt, och härtill lade De la Gardie 4 riksdaler av egen 
kassa. På så sätt kom Sveriges förste moderne skald änt
ligen i jorden — dock först efter fyra månaders dröjsmål. 
Begravningen försiggick nämligen den 29 augusti på Kata
rina kyrkogård, och till kyrkan fick änkan ”för jorden, 
alla klockor, päll och bår” betala den mycket höga summan 
av 35 daler.
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Änkan, Malin Ellertz, överlevde honom länge och intogs 
slutligen 1690 på en ännu existerande försörjningsanstalt, 
Drottninghuset, då S. Johannis Hospital eller fattighus, där 
hon sedermera avled. Om deras fyra barn, som ehuru föräld
rarna varit gifta i tjugufyra år, 1669 sägas vara ”omyndige 
och mestadels små”, är intet bekant, och med deras genera
tion tycks släkten ha dött ut eller övergått i obemärkthet.

De övriga huvudpersonerna i denna roman hade redan 
långt förut ingått i den eviga vilan. Ulf Grijp, som innan 
han fått se sin vederdeloman insatt på Kajaneborg, blivit 
änkling, hade sedan gift om sig, men dog 1644 och fick 
således troligen höra den oangenäma nyheten, att hans 
”käre son” dock till sist blivit fri. Wivallius’ ungdomsbrud 
Gertrud åldrades på Björkeberga, där hon blivit född och 
där hon sedan skulle framleva hela sitt liv. Efter faderns 
död hade hon blivit ensam ägare av dennes ägodelar, och 
jorden på Björkeberga var så pass bördig, att hon ej behövde 
tråna bort i ensamhet. Vid fyrtioett års ålder fick hon en 
friare, en dansk adelsman Göran Galle, med vilken hon 1649 
trädde i brudstol. Gud give oss — antecknade hon i familje
bibeln om detta nya giftermål — ”därtill vidare lycka och 
välsignelse, Gudi till lov, pris och ära och oss till fröjd 
och glädje”.

Denna glädje — om hon någonsin fann den — blev i varje 
fall ej långvarig, ty redan sju år därefter den 26 september 
1656 slutade hon, barnlös, sina dagar på den gamla fäderne
gården, där hela hennes liv förflutit. Och kanske — när 
allt väges — hade hon blott en gång i sitt liv känt den verk
liga lyckan: det ögonblick, då hon i Hallaryds prästgård
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lade sin hand i den hemlöse äventyrarens. Ty under några 
korta dagar lät han henne dock få skåda en flik av det 
stora, underbara drömlandet bortom Björkeberga ägor, 
äventyrens och det levande livets land, dit hon aldrig skulle 
nå, men där den gamle, grälsjuke advokaten på Wivalla en 
gång som tjuguåring så käckt tumlat om, icke minst då 
han hängav sig åt den bedårande drömmen om kärlekslycka 
och ära — drömmen, som den oblida verkligheten så grymt 
skulle skingra både för honom och för Gertrud Grijp.

(1918)
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UPPSALA PÅ 1640-TALET.

Framför mig ligga några i pergament bundna folianter: 
Uppsala universitets protokoll för åren 1641 —1651, skrivna 
på ett hållfast, nu gulnat papper och med det äldre 1600- > 
talets prydliga, lättlästa stil. Dessa protokoll, så viktiga för 
vårt universitets historia, innehålla ock en serie ganska 
åskådliga kulturbilder från det lilla samhället vid ”Sala å”, 
och det är några av dessa bilder, som här skola samman
ställas.

Om stadens utseende får man naturligtvis blott i förbi
gående några upplysningar. Gatorna voro icke stenlagda, 
och först 1650 mottog konsistorium ett kungligt brev, i vilket 
professorerna ålades att stenlägga ”sina gator”. Några mo
numentala byggnader funnos icke utom slottet och den för
fallna domkyrkan, ty de akademiska lokalerna voro ganska 
oansenliga, möjligen med undantag för det s. k. nya audi
toriet eller Gustavianum, vars imposanta kupol dock till
kom först 1662. Borgarhusen tyckas i regeln ha varit av trä, 
och protokollen ange särskilt, när något där omtalat hus 
var av sten. Gårdarna voro stora; och utom det egentliga 
boningshuset funnos på tomten stallbyggnader, lador, fähus, 
källare och andra uthus samt ofta även några smärre stugor, 
som hyrdes ut till studentrum. Hyran för ett studentrum 
var mycket billig; en student betalade för sin ”nattstuga”
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10 daler om året, en annan 9 daler, och med betalningen 
var det ofta si och så.

Eldfaran var tydligen mycket stor i denna av trähus och 
små trädgårdar bestående stad, och den ökades ytterligare 
därav, att studenterna — enär någon av staden anordnad 
belysning ej fanns — om nätterna lyste sig hem med facklor. 
Då till sist dessa nattvandrare, kanske i regeln, ej voro 
nyktra, är det märkvärdigt, att eldsvådorna ej blevo flera.

Staden var professorernas, studenternas och borgarnas. 
Landshövdingen och andra ståndspersoner omtalas nästan 
aldrig, och den förre tycks icke haft någon sällskaplig be
röring med professorerna samt naturligtvis ännu mindre 
med borgarna. Universitetskanslern Johan Skytte kom blott 
på några korta och tillfälliga besök, hans efterträdare, riks
kanslern Axel Oxenstierna, något oftare, och den förnämste 
mannen på platsen var därför ärkebiskopen och prokanslern, 
vid 1640-talets början den gamle och lärde Paulinus Gothus, 
som själv en gång varit professor och nu från biskopsstolen 
i Strängnäs överflyttat till ärkestiftet. Tyvärr var han vid 
denna tid ganska senil, och förhållandet mellan honom och 
professorerna var därför icke det bästa.

Särskilt tog sig Paulinus’ ömtålighet ett nästan barnsligt 
uttryck vid det besök, som Skytte i november 1641 avlade 
i Uppsala. Såsom fanatiska ramister voro båda ense om att 
undertrycka alla aristoteliska kätterier vid universitetet, och 
likheten i filosofiska åsikter gjorde Skytte dessutom böjd 
att understödja prokanslern även i andra punkter. Ärke
biskopen passade därför på att beklaga sig över den sid
vördnad, för vilken han ansåg sig vara utsatt, och ögon-
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blickligen, sedan de första komplimangerna mellan kanslern 
och konsistorium blivit utbytta, kastade sig Skytte in på 
detta ämne. ”Mig tyckes”, sade han, ”ganska illa vara, att 
Hans Ärevördighet skall så offenderad vara. Veten I 
orsakerna därtill? Jag vet icke, vad jag härutinnan skall 
göra eller tänka.” Och han berättade vidare, att han bett 
ärkebiskopen följa med till konsistorium, men att denne 
under tårar vägrat.

Några av professorerna togo därefter till orda och visade, 
såsom det tycks med goda skäl, att universitetet visat sin 
prokansler all skyldig vördnad, och kanslern skickade då 
ånyo bud på ärkebiskopen, att han täcktes infinna sig i 
konsistoriet. När han så kom, bad Skytte honom taga plats, 
men den uppretade gamle mannen svarade, att han ville 
bliva förskonad med akademiens ärenden, och sade, att han 
hade i sinnet att på riksdagen söka befrielse från prokansler- 
iatet. Sätta sig i konsistoriet ville han icke, ty han hade 
där aldrig blivit respekterad för prokansler. Först efter en 
längre deliberation och sedan kanslern försäkrat honom, att 
prokanslerns auktoritet var densamma som kanslerns, när 
denne ej var närvarande, bekvämade han sig till att taga en 
stol och preciserade han på så sätt sina klagomål:

”Jag får inte veta om några handlingar, förrän det skett 
är, det mig likväl borde för mitt kall och ämbetes skull till- 
förene veta. Mina gäster sitta och diskutera över disken om 
sådana ärenden, som procancellarius borde avveta och endels 
disponera om. Men jag måste sitta och tiga, ty de veta det, 
men jag vet det intet.”

Då klagomålen skulle bevisas, befanns det, att en av
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huvudpunkterna refererade sig på ärkebiskopens sårade för- 
fattarfåfänga. Professorer och borgare hade nämligen kom
mit överens om att vid kristendomsundervisningen begagna 
Luthers katekes, och Paulinus ville, att den katekes, som han 
själv författat, skulle användas. Professorerna, sade han, 
hade begärt att få behålla ”Lutheri Catechismum oförändrad 
efter Nyköpings beslut, men de förstå intet, vad Lutheri 
Catechismus är. Jag — fortsatte den förbittrade ärkebisko
pen — haver insatt det Gud i sitt heliga ord haver insatt, 
men det haver Luther uttagit. Här ropa de så länge den 
helige Luther av predikstolen, att de till sist intet veta av 
Gud. Jag haver intet förändrat Lutheri Catechismum. Jag 
är hit kommen att vara ärkebiskop och regera dem; nu 
komma de och korrigera mig och mina skrifter, som de lik
väl icke förstå eller kunna bedöma.”

Efter denna sammanstötning blev det lugnt, men båda 
parterna fortforo tydligen att stå på spänd fot med var
andra, och året därpå fick man ännu ett ämne till tvist. 
Ärkebiskopen hade upprättat sitt testamente, i vilket han 
ihågkommit universitetet, och begärde nu, att detta skulle 
förse handlingen med sitt sigill. Till detta var man natur
ligtvis villig, men den viktiga honnörsfrågan var: var skulle 
detta sigill placeras — över eller under domkapitlets? Kon
sistorium höll på det förra, ärkebiskopen på det senare, och 
konsistorium fick därför tillfälle att i en lärd utredning 
framlägga sina skäl. Om utgången av denna filosofiska tvist 
har jag ej funnit någon anteckning.

Inom konsistorium förekommo under denna tid just inga 
gräl, ehuru sammanträdena voro synnerligen täta. En egen-
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domlighet var, att dessa sammanträden mycket ofta höllos 
på söndagarna, då professorerna träffades i domkyrkan. 
Efter predikans slut samlades de då gemenligen i koret eller 
i konsistorierummet och hade då överläggningar av ganska 
världslig art såsom om arrenden och dylikt. Ej heller var 
det ovanligt, att rektor kallade två eller tre professorer 
hem till sin bostad, där de hade överläggningar, som på 
vanligt sätt protokollerades. Professorsförslagen uppgjordes 
på ett i våra ögon mycket oformligt sätt. Då vi — berättade 
professorerna för Skytte — ”skola eligera en professorem, 
så gå vi tillhopa och diskutera om några personer, dem vi 
mena därtill tjänliga vara, och sedan referera och meddela 
vi vår deliberation till procancellario”. Vid ett annat till
fälle berättade rektor, att han varit i Stockholm, där han 
träffat kanslern, som därvid talat om den lediga professu
ren i medicin, och ”frågade Hans Excellens, om jag visste 
nämna någon. Då nämnde jag Conringium i Helmstadt och 
mente, att han väl kunde komma hit, efter där är en gruve- 
ligen perturberad stat. Beslöts för den skull denna gången, 
att konsistorium begärer av Cancellario Academiae, att 
Hans Excellens ville förskriva hit en eller skriva till Hov
kanslern Salvium, att han ville fråga efter en excellent 
medicum, all den stund han det bäst uträtta kan, som där 
ute stadd är”.

Vid ett tredje tillfälle var professuren i orientaliska språk 
ledig. Det berättades då i konsistorium, att den lärde Ham
braeus, som för tillfället vistades i Paris, icke ville ha plat
sen, och då rikskanslern någon tid därefter kom till Upp
sala, bad han professorerna, att de ville ”angiva en eller
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två kapabla personer”. Sedan rektor tackat Hans Excellens 
för den affektion, han härmed visat universitetet, ”näm- 
des” — tydligen på stående fot — fyra personer, som rektor 
eller några av de närvarande ansågo lämpliga. Någon moti
vering tycks icke ha kommit i fråga.

Kärnan i universitetet utgjordes naturligtvis av professo
rer och studenter, men utom dem hörde en stor mängd per
soner till universitetet. Adjunkterna voro visserligen få och 
tillbakasatta, och några docenter funnos icke, men i stället 
spelade exercitiemästarna en desto större roll, särskilt natur
ligtvis fäktmästaren, vid denna tid en tysk, Johan Wediger, 
som tillika var voltigermästare och danslärare. I protokollen 
förekommer han ganska ofta, vanligen i samband med något 
slagsmål. Men även hans hustru tycks ha varit ett mycket 
resolut fruntimmer.

Johan Wediger hade hyrt rum hos universitetets depositor 
Petrus Nenzelius — om vars ämbete jag strax skall tala — 
men hade nödgats flytta. Någon tid därefter kom hustru 
Wediger med folk för att hämta den ved, som de hade kvar 
i Nenzelii hus. Medan de ”lassade veden på vagnen — be
rättade Wediger — var min hustru uppe på skullen och 
nedkastade veden där uppe låg. Då kom Nenzelius upp
springande med ett gräseligt anskri och munbruk: drag till 
helvete för 7 000 etc”. Därpå hade han tagit ett vedträ och 
kastat upp mot hustru Wediger, vilket träffat hennes fot, 
och detta övervåld hade så gripit henne, att hennes livsfrukt 
därvid förgåtts. Men Nenzelius förklarade sig fullkomligt 
oskyldig. För sitt besök hade hustru Wediger valt den även 
dåförtiden mycket tidiga timmen kl. 4 på morgonen, och
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därvid hade hon fört ett sådant oväsen, att hela huset 
vaknat. Nenzelius hade då stigit upp och anmodat henne 
vara stilla, men härpå hade hon blott svarat med att ropa: 
”Hör depositussen vår, depositussen!” Nenzelius hade då 
tagit upp ett vedträ och slagit det i väggen samt anmärkt, 
att det enligt hans mening vore bättre, om hustru Wediger 
betalade honom hyran än brukade munnen. Men i stället 
kom hon in i Nenzelii kammare och lopp vildsint kring 
golvet, under det att Nenzelius blott lät upp dörren och bad 
henne gå ut. Vad slutligen den olycka beträffade, som seder
mera skulle ha inträffat, tillät sig Nenzelius att betvivla 
faktum och ville ha bevis.

Utom fäktmästaren funnos tre språklärare, en i franska, 
som tycks ha varit en charlatan, men som tack vare Skyttes 
medhåll var nära att bli professor i medicin, en i italienska och 
en i spanska, men däremot ingen i engelska eller tyska. Det 
senare ansågs tydligen överflödigt, då ganska många tyskar 
ändock funnos vid universitetet — den nyss omtalade Wedi
ger, själv tysk, var en gång i ett ganska häftigt slagsmål 
med två tyska studenter. Vidare hade universitetet sin egen 
boktryckare, sin bokhandlare, sin apotekare, sina hantver
kare, sina kursorer samt sin ”vaktmästare” och sina vakt
knektar, d. v. s. sin polis, och icke blott alla dessa stodo 
under universitetets jurisdiktion, utan ock deras och profes
sorernas hustrur, barn och tjänstefolk, och med hänsyn här
till kan man förstå, att konsistoriets protokoll företrädesvis 
upptagas av rättegångsärenden.

En ämbetsman av mera ovanligt slag var den nyss om
talade depositorn. Då de nyblivna studenterna anlände till
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Uppsala, underkastades de där en löjlig ceremoni, den s. k. 
depositionen, som skulle beteckna, att de från djur för
vandlades till verkliga människor, d. v. s. till fria studenter. 
De utkläddes i en fantastisk dräkt med åsneöron, horn och 
svinbetar och indrevos på detta sätt utstyrda i depositions- 
rummet, där de efter ett skämtsamt förhör befriades från 
åsneöronen, betarna och hornen av den s. k. depositorn, som 
för sin möda honorerades av de nyblivna studenterna. I följd 
av dessa sportler var platsen ganska eftersökt, och därtill 
utnämndes av konsistorium vanligen någon av de mera 
framstående magistrarna.

De råheter och de våldsamheter, som följde med deposi
tionen, gjorde emellertid de akademiska myndigheterna allt 
mer och mer böjda för hela ceremoniens avskaffande, och 
under denna period vidtog man också åtskilliga försök att 
stävja det värsta ofoget. 1642 beslöt konsistorium, att de
positorn hädanefter icke skulle bruka någon larv (mask) för 
ansiktet, ”men en kjortel må han bruka, antingen rät eller 
avig, såsom honom täckes, men intet på ansiktet”. Att depo
sitionerna det oaktat blevo ganska våldsamma, framgår av 
ett förhör, som konsistoriet 1647 hade. Depositorn hade där
vid slagit en deponend så illa, att denne förlorat hörseln. 
Depositorn erkände, att han slagit studenten på munnen, 
därför att han druckit sig full före akten och under denna 
svarat honom otillbörligen. Och med denna ursäkt lät kon
sistorium sig nöja, ”ty han haver nog pliktat, i det han så 
länge varit removerad från sitt ämbete mitt i vintern”. Men 
då han under depositionen tillåtit sig att skämta med en 
pigas goda namn och rykte, dömdes han att utgiva en skrift,
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därutinnan han skulle retraktera sina ord och betyga, att 
han intet annat visste med pigan än det ärligt och gott var.

Domen är karakteristisk för tiden, ty med litet hårdhänt
het tog man det ej så noga, men för okvädinsord var man 
ytterst känslig.

Av universitetets egen jurisdiktion följde, att det också 
hade ett eget fängelse och en egen polis. Bägge voro tyvärr 
av sämsta bekaffenhet.

1641 sade rektor ”här vara ett stort fel, att vi hava ingen 
carcerem och vi kunna carcere förutan icke försvara och 
behålla vår jurisdiktion. Finnes någon brottslig i en ringa 
sak, så kunna vi stoppa honom i ett hål, men Gud bevare 
oss, om så händer, om någon bedriver något stort facinus. 
Var skola vi lägga honom? Uti samma fängelse böra vara 
tre rum och därovanpå byggas ock en våning till kursorer- 
nas behov. Men var skall man bygga det”?

Inom konsistorium ansågs den lämpligaste tomten vara 
hörnet av kommunitetsgården, så att fönster och dörrar 
vändes in åt denna gård. Vid ett kort därefter följande sam
manträde talades ytterligare om saken, och bestämdes då, 
att i ett av de tre rummen skulle sättas ”facinorosi och de 
som livssak på sig hava, uti det andra studiosi exorbitantes, 
uti det tredje akademiens legofolk och andra, som under 
akademien privilegierade äro”. Men sedan tycks man åter 
ha glömt hela saken, ty i april 1643 frågade rektor, var den 
nya career skulle byggas på area collegii Gustaviani, och 
beslöts, att den skulle byggas uppe i hörnet, som är mot 
ärkebiskopsgården. I september samma år synes man dock 
ha haft ett fängelse, ty då berättas, att ”M. Israelis dräng
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haver åter igen skurit sig ut ur fängelset per latrinam”. En 
större rättegång, som strax därefter hölls, ger oss några 
närmare upplysningar om universitetets career, som i varje 
fall — vare sig det då var nybyggt eller inrymt i ett äldre 
hus — låg på Gustavianums tomt strax bredvid kommuni- 
tetsbyggnaden, som då (sedan 1638) upplåtits till tryckeri.

Rättegången i fråga rörde ett dråp, som en fransman, 
Niclas Ferviot, begått. Han häktades och sattes i universite
tets career, men rymde, och denna rymning blottar högst 
märkvärdiga förhållanden. Såsom det framgår av förhöret, 
hade fången mycket ovanliga friheter. Om dagarna var han 
ute på kommunitetsgården, där han spelade boll och käglor 
med boktryckargesällerna, och när han ledsnat på detta, gick 
han in i tryckeriet och satte sig vid kasten, där hans nyför- 
värvade vänner lärde honom den ädla boktryckarkonsten. 
När detta blev tråkigt, spelade han kort antingen i trycke
riet eller i fängelset. Någon fångvaktare tycks ej ha funnits 
om dagarna, men vaktmästaren låste till fängelset — dock 
utan att ta nyckeln med sig, emedan detta befanns obe
kvämt, enär flera förnämliga personer plägade komma och 
hälsa på fången. För att då icke nödgas gå ifrån sin bostad 
för att släppa in dem, lämnade vaktmästaren in nyckeln på 
tryckeriet, så att gesällerna där vid behov kunde öppna för 
de besökande. Och av denna rätt begagnade de sig på det 
sätt, som nyss angivits.

Kvällen, innan rymningen skedde, hade fången arrangerat 
ett glatt symposion i sitt rum. Deltagarna utgjordes av 
akademiboktryckaren mäster Eskil och hans båda gesäller
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eller drängar, till vilka sedan sällade sig fångknekten Erik, 
som vid åttatiden på aftonen gjorde en titt in i fängelset. 
Fransosen hade köpt in brännvin och en kanna öl, och till 
en annan kanna salade gästerna gemensamt hop. Följden 
blev, att åtminstone gesällerna redan kl. 8 voro alldeles 
druckna. Kl. 11 kom vaktmästaren själv dit och lät då en 
av gesällerna gå efter ännu en kanna öl, som gemensamt 
förtärdes. Vid midnatt ansåg emellertid vaktmästaren det 
vara lämpligt att bryta det glada laget och gick hem till sig. 
För säkerhetens skull förde han fången ned till ett rum på 
nedre botten, och enligt egen uppgift låste han in fång
knekten Erik i det övre rummet, där denne i följd av de 
flitiga libationerna insomnade den rättfärdiges lugna och 
djupa sömn. Tryckeripersonalen förfogade sig till kommu- 
nitetsbyggnaden, och i career stannade blott fången och den 
druckne, sovande och inlåste fångknekten. Svårigheten att 
rymma var således ej vidare stor, och det kan knappast för
tänkas fransosen, att han begagnade sig av det gynnsamma 
tillfället att få skudda Uppsalastoftet av sina fötter. Han 
begav sig således i väg, och konsistoriet fick i stället nöja 
sig med att insätta fångknekten i hans fängelse.

En annan rättegång ger också en illustration till denna 
tids egendomliga fångvård. Den 9 februari 1648, berätta 
protokollen, kom ”salig Johan Liljehöök till Uppsala i akt 
och mening att där idka och fortsätta sina väl påbegynta 
studier. Och hastade de fort, vilkom det var i befallning 
givet att beställa om hans deposition, att anställa denna 
dagen nästefter klockan vid 1. Men klockan 12 eller en
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timme tillförene blev han hastigt och oförmodligen ihjäl- 
skjuten”.

”Salig Johan Liljehöök” var son till den bekante fält
herren med samma namn, vilken 1642 stupat vid Leipzig, 
och var endast en liten sju års gammal pilt, som kommit 
till Uppsala i sällskap med sin praeceptor, magister Nicolaus 
Domnerus. Kort före kl. 12 gick denne till en annan hög
adlig student Gustav Baner — den store fältherrens son — 
att bjuda denne till depositionen. En så förnäm ung herre 
som Johan Liljehöök kunde naturligtvis ej deponera till
sammans med de andra, utan depositorn skulle komma till 
hans bostad att där förrätta ceremonien. Konfekten var 
redan upplagd för de förnäma gästerna, och den lille var 
tydligen ganska nervös vid tanken på den stundande akten. 
Magister Domnerus berättar, att, då kursorn kom dit, strax 
innan informatorn gått sin väg, gömde sig salig Johan Lilje
höök av rädsla bakom sin broder, ”ty han trodde, att det 
var depositorn”. Emellertid gick Domnerus, och den lille 
Johan stannade ensam kvar med några äldre studenter, 
brodern Jacob Liljehöök, Peder Sparre och andra. Efter en 
stund gingo de in till en kamrat, den femtonårige Kristian 
Strömfelt, som bodde i ett rum bredvid och hos vilken de 
började leka med de bössor och värjor, som där hängde på 
väggen. Lille Johan Liljehöök tog då en pistol och riktade 
mot Strömfelt och Strömfelt ett gevär, med vilket han sik
tade på Liljehöök. Olyckligtvis var geväret laddat, skottet 
brann av, den lille träffades och avled strax därefter.

Detta var således ett klart vådadråp och skulle väl icke 
heller ha väckt någon större uppmärksamhet, om icke både
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dråparen och den dräpte varit adelsmän. Men nu blev denna 
händelse en ytterst viktig sak, som under mer än ett år 
sysselsatte konsistorium. Att sätta Strömfelt i career kom 
ej i fråga, utan såsom adelsman fick han arrest på sitt eget 
rum, men egendomligt nog måste Strömfelts absolut oskyl
dige dräng däremot krypa in i det akademiska fängelset 
enligt en rättskipning, som bär ett mycket starkt släkttycke 
med den, som Kellgren förevigat i sin dikt ”Smeden och 
Bagaren”. Ty något annat kunde man svårligen förebrå 
drängen, än att han var ägare till den bössa, med vilken 
Strömfelt vådasköt Liljehöök.

Emellertid insattes drängen, som hette Folker, i career. 
Men här gjorde han som fransosen — han rymde, och hans 
rymning visar, att man icke blivit vidare vis av den förra 
historien. Då vaktmästaren inkallades för konsistorium för 
att förklara, hur fången kunnat undslippa, sökte han ur
säkta sig därmed, att rektor sagt honom, att saken troligen 
ej var så farlig, att drängen kunde dömas från livet, och 
att han därför nog ej skulle rymma. Rektor ville ej alldeles 
förneka detta yttrande, men ansåg, att vaktmästaren bort 
akta fången, vare sig det var en livssak eller ej. Vaktmästa
ren berättade vidare, att, när han var bortrest, hade vakt
knektarna fått nyckeln. Men de hade sedan lämnat den till 
mästersvennerna på tryckeriet ”och med dem satt fången 
och drack den 20 februari på samma afton, som han und- 
slapp. Herr Peder Sparres dräng var fuller orsaken, varför 
han flydde, ty han hade skrämt honom och sagt, att de 
båda, husbonden och drängen, kanske skulle gå från huvu
det”. Då vaktmästaren emellertid icke var bortrest, utan
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i staden, då fången rymde, tillfrågades han, varför han ej 
hållit reda på fången, sedan han kommit tillbaka, men han 
svarade, att han måste stilla ett ”perlamente” på gatan, som 
några adelsmän råkat uti, och att han därför måste taga 
vaktknektarna med sig; dessutom hade han litat på mäster- 
svennerna.

Dessa, som sedan inkallades, berättade, att fängelse
nyckeln vanligen plägade läggas in i tryckeriet, där än den 
ene, än den andre tog den, när de skulle gå med mat till 
fången. Då vaktmästaren här avbröt vittnet med att erinra 
honom om löftet att akta på nyckeln, svarade gesällen: 
”Nyckeln låg där i fönstret hela åtta dagar. Stundom läste 
jag upp fängelset, stundom en annan. Jag lovade att akta 
på nyckeln, men icke på fången.”

Själva rymningen hade skett på det gamla vanliga viset. 
Vi drucko tillsammans — berättade en av gesällerna — 
”och fången Folker spenderade, ingen vaktknekt frågade 
efter honom den kvällen, och vi lovade att akta nyckeln, 
men inte fången”. Under hela dagen hade ingen av fång
knektarna synts till, och fången hade därför föredragit att 
tillbringa natten i tryckeriet, varifrån han passat på att 
rymma.

Då således drängen var sin kos, satte konsistorium in 
vaktmästaren och boktryckargesällen i det tomma fängelset. 
Men detta visade sig ha ganska menliga följder, först för 
tryckeriet, som icke kunde skötas, och sedan för ordningen 
i staden. Vis av drängens rymning hade nämligen rektor 
beordrat akademivakten att akta på Strömfelt, att icke 
också han skulle slippa undan, och då nu vaktmästaren satt
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inom lås och bom och knektarna voro upptagna av vakten 
över Strömfelt, var staden således utan all ordningsmakt. 
Efter predikan en söndag i maj kallade därför rektor pro
fessorerna samman för att överlägga ”om vakten, som står 
och bevakar Strömfelten”. Professorerna tyckte då, att det 
var bäst att härom skriva till kanslern. Några dagar inne 
i juni tog rektor åter upp frågan: ”Huru skola vi bära oss 
åt med vakten? Vi hava ingen vakt på gatan om nätterna, ty 
akademivakten måste akta på Strömfelten.” Till slut, dock 
först i juli, kom verkligen ett brev från kanslern, som be- 
hjärtat universitetets nödställda belägenhet och medgav, att 
Strömfelt ställdes på fri fot mot det han satte borgen för 
sig. Och på detta sätt fick man åter akademivakten fri.

Domen över Strömfelt föll först på hösten 1649, då han 
dömdes till mansbot och 8 års relegation, varvid konsisto
rium dock hemställde, om icke de åtta årens relegation kunde 
förvandlas till fyra års landsflykt.

Egendomligt nog tycks vakten ha haft ett slags flit
penningar för dem, de arresterade, de s. k. ”prubbopenning- 
arna”. Men då också kursorerna på rektors och konsistoriets 
uppdrag tillsade studenterna arrest, uppstod ofta tvist mel
lan dessa korporationer. Konsistorium beslöt då, att ”dem 
vaktmästaren tager fast, av dem tager han prubbopenningar, 
efter han haver omak för dem, ej av de andra, som eljest 
inkomma, utan allena av dem, som läggas uti den prubban, 
som därtill deputerad är. Skulle någon eljest med profoss 
tagas med vaktmästarens hjälp, därav bör vaktmästaren 
hava halvparten”. Beslutet förtydligades sedan därhän, att
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han skulle taga dem på gatan, ”dock skall han dem själv 
citera (kalla inför rätta) och ej cursores”.

Av protokollen att döma förefaller det, som om dessa 
prubbopenningar bort bli ganska rikliga.

Vid 1640-talets början tycks blott universitetet ha be
stått sig med någon polis, under det att staden icke höll 
sig med några ordningens upprätthållare. Akademivakten 
brydde sig därför ej om att anhålla de fridstörare, som ej 
tillhörde universitetet, och därtill hade den ju heller icke 
någon rätt. Då Skytte 1641 kom till Uppsala, började 
rektor — tämligen naivt — att för honom utveckla, huru
som akademivakten var ”ett önskeligt medel till att förtaga 
oljud i staden. Vakten går flitigt kring om nattetid, och 
när den finner några av studenterna, som annorlunda sig 
förhålla, än dem bör på gatan, så leder den dem in i fängelse 
och sedan bliva de efter sina brott straffade. Men gå här 
några guldsmedsmästarsvenner eller andra gesäller uti sta
den, de må passera fritt de. Ingen talar eller må tala dem 
till”.

Skytte gav då det rådet, att rektor skulle tala vid borg
mästarna och landshövdingen om saken. Och denna över
läggning tycks ha haft effekt, ty några år därefter finna vi 
verkligen en stadsvakt. Då denna omtalas i konsistorie- 
protokollen, är det, karakteristiskt nog, oftast med anled
ning av gräl mellan den och akademivakten. Så anförde 
stadsvakten 1646 inför konsistorium följande klagomål över 
akademivakten. På natten mellan 10 och 11 hade den förra 
hört några rop på torget, och då vakten i mörkret ej kunde 
urskilja de ropande och således ej avgöra, om dessa skulle
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häktas av stadsvakt eller akademivakt, frågade de, vilka de 
voro. Orostiftarna svarade visserligen icke, men då stads
vakten tyckte sig märka, att de voro studenter, ansågs bäst 
att föra dem till akademivakten. Men när de kommit dit, 
började universitetets gevaldiger att ”föra en skamlig mun 
på oss sägande: gån för tusen djävlar, I rövare, eller menen 
I icke, att det är så många studenter, att de kunna lyfta 
upp var knut i staden”.

Till svar på denna anklagelse genmälte universitetets 
gevaldiger, att han alls intet ont sagt till stadsvakten, men 
att han påpekat, att den arresterade dem, som den icke hade 
att göra med, ”men andra släppa de onäpsta såsom en sko
makare, de hade med sig, vilken drog ut svärdet, sprang 
omkring och ropade på torget”.

Dessa dubbla poliskårer för olika klasser av medborgare 
inom samma stad voro naturligtvis ej till fördel för ord
ningen, och särskilt i mörkret var det, såsom vi nyss sågo, 
ganska svårt att avgöra, om fridstöraren hörde under stadens 
eller universitetets rätt. Vid riksdagen föreslogs därför av 
stadens representanter, att det skulle utnämnas en gemen
sam generalvaktmästare för både stadens och universitetets 
polis. Men detta ganska kloka förslag mötte ett bestämt 
motstånd i konsistorium. Professorerna sade, att detta 
stadens postulatum kom dem mäkta sällsamt före, särskilt 
att det drivits i hemlighet, utan att staden förut kommuni
cerat med Consistorio därom. Det önskliga vore, att staden 
skaffade sig en lika stark vakt som universitetets. ”Var 
så behövdes, att akademien skulle hava en starkare vakt, 
kunde det väl ske genom några personers tillökande, men
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aldrig behöver akademien två vaktmästare. Eljest är det 
ock nytt och vid alla universitet obrukligt. Billigast synes 
ock vara, om akademien skulle någon penning vidare på 
vakten kosta, att då där med flera vaktknektar tillökades, 
men ej generaler.” Det farliga attentatet blev också avvärjt.

Andra anledningar till slitningar mellan staden och 
universitetet saknades icke. Studenterna voro naturligtvis 
ofta mycket bråkiga och besvärliga hyresgäster, och en 
dylik, Laurentius Nicolai Roslagius, har ganska lyckligt 
karakteriserats i protokollen. Hans värd Erik Olofsson 
snickare klagade över, ”att han intet tida är hemma, och 
när han kommer då någon tid hem, så får intet Erik Olofs
son, värden eller värdinnan eller husfolket vara i fred för 
hans buller, allarm, skriande och slemma leverne. Dessutom 
giver han sin värd fula namn: hynda, skrubber etc.” Kon
sistorium hade icke häller något medlidande med honom, utan 
satte honom i career, bötfällde honom för okvädinsorden och 
ålade honom att hos sin värd avbedja den injuria, han 
honom tillfogat; ”vill hans värd icke hava honom längre 
hos sig till gästhärbärge, så må han vika dädan. Kommer 
han flera gånger igen, så skall han förvisas akademien.”

Å den andra sidan förde också gesällerna ett ganska vilt 
liv, som gav universitetet anledning till klagomål. Men de 
flesta slitningarna kommo därav, att universitetet på sätt 
och vis ingrep i stadens näringsliv. I vissa fall hade univer
sitetet därtill rätt. Tryckeriet var akademiskt samt bok
tryckaren och hans gesäller därför icke borgare, utan akade- 
mici. Såsom sådan tycks man ock ha räknat pappersmaka- 
ren, ty denne, Meister Hans, anhöll 1641 hos konsistorium
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att få ”njuta sin vanliga frihet, nämligen en skjutshäst på 
den tid, han lumpen kolligerar över landet. Var det icke 
ske kan, begärer han ödmjukligen, att han då måtte få fri, 
nödtorftig foderskap åt sina två drängar och deras två 
hästar den tid de samma materie kolligera skola”. Detta 
ärende tycks ha visats till landshövdingen. Även om bok
bindaren var saken tvivelaktig. En Verner bokbindare in
lämnade nämligen 1643 en böneskrift till konsistorium med 
begäran, att han ”måtte få åtnjuta sina välfångna privilegier 
och bliva fri för stadens besvär och för borgarmönstringen. 
Ty de hava pantat av honom, för det han senast intet kom 
på mönstringen”. Innan konsistorium svarade, ville rektor 
dock först tala med borgmästarna. Däremot var det alldeles 
ostridigt, att apotekaren hörde under universitetet, och då 
han en gång av borgmästare och råd kallats till rådstugan, 
förfrågade han sig hos konsistorium, ”om han skulle kom- 
parera efter deras citation”. Men härtill svarades: ”Inga
lunda. Hava borgmästare och råd något emot honom, så 
angive det för senatu académico.”

I andra fall låg rätten på stadens sida. Så inlade 
borgmästare och råd 1643 en klagoskrift till konsistorium, 
i vilken de besvärade sig över några studenter, de flesta 
norrlänningar, vilka jämte sina hustrur drevo mångleri, och 
konsistorium bad då borgmästarna namngiva dem, så skulle 
det nog komma bot därpå. Den frihet från utskrivning till 
kriget, som enligt privilegierna tillkom studenter, hade näm
ligen till effekt, att många ålderstigna, gifta karlar befunno 
sig bland den studerande ungdomen. I december 1645 ”dis- 
currerades” också, hur man skulle bära sig åt med dem.
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Och i ett följande konsistorium inkallades Olaus Scarp och 
Ericus Andreae Gestritius, ”ty de äro gamla gifta karlar, 
och förmanades de att söka annan lägenhet, att akademien 
icke måtte för deras skull blamerad bliva. Olaus sade sig 
nu vara en gammal man och ej veta, vad han skulle göra. 
Icke kunde han häva sig i sjön”. Konsistorium ålade honom 
då att före den 1 mars skaffa sig någon sysselsättning; eljest 
skulle han icke ha något försvar under akademien.

En annan gång skedde ett verkligt beslag. I januari 1644 
hade regeringen utfärdat ett öppet mandat om tobaks- 
krämeriet, och däri påbjöds, att ingen, utom Söderkompa
niet, skulle få införa tobak i riket. Kan ock någon — heter 
det vidare — ”beslås med att handla med annat tobak än 
det, som Söderkompaniet haver försålt och som föraccisat 
är, vare det är litet eller mycket, den haver förverkat tobaket 
och vare därpå förfallen till 40 markers böter”. Året därpå 
befanns, att en student, Jonas Laurentii Vendelius, innehade 
37 skålpund tobak, som icke förvärvats från Söderkompa
niet. Borgarna, som fått reda på detta och med skäl miss
tänkte, att studenten till kamrater tänkte försälja den be
gärliga varan, angåvo Vendelius för rektor och begärde att 
få anställa husrannsakan hos den misstänkte. ”Då sände 
rector vaktmästaren med och lät konfiskera tobaket. Nu 
protestera de av tobakskompaniet, som den handeln driva, 
att dem är för när skett.” Med anledning härav dömdes 
studenten enligt det kungliga plakatets bestämmelse till 40 
markers böter.

Vid ett annat tillfälle klagade organisten på studenterna, 
”att de spela i gästabud och taga maten från honom”. Men
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då han tydligen ville ta för mycket betalt för den musik, 
på vilken han ansåg sig äga privilegium, enade sig stadens, 
universitetets och kyrkans myndigheter om att sätta upp en 
taxa, efter vilken hans spel skulle honoreras.

De egentliga klagomålen kommo dock därav, att univer
sitetet i väl utsträckt mån begagnade sig av sin rätt att hålla 
hantverkare, vilka således icke stodo under stadens juris
diktion eller tillhörde dess skrån. Detta privilegium grun
dade sig på ett brev, som förmyndarregeringen 1635 ut
färdat, i vilket akademien medgavs rätt att ”njuta en bygg
mästare, en timmerman, en smed, en skräddare och en sko
makare frie från utskrivning”. Stadens skrån betraktade 
naturligtvis dessa såsom bönhasar och sökte på alla sätt 
komma åt dem, under det att universitetet lika energiskt 
sökte göra sig oberoende av stadens i skrån inskrivna hant
verkare.

I februari 1644 antecknades i protokollet: ”Såsom akade
mien haver lov att frikalla några ämbetsmän (d. v. s. på 
1600-talets språk: hantverkare) och den numerus nu ej full 
är, så är nu magnificus rector därav förorsakad efterfråga, 
helst emedan en skräddare, Bengt Svensson benämnd, nu sig 
till akademiens tjänst offererar, om konsistorium vill antaga 
honom.” Hans begäran bifölls, dock med villkor, att han 
blott arbetade till professorernas och studenternas behov 
”och låter sig skäligen betala”. Men kort därefter började 
staden attacken mot universitetet, och här var det snickarna, 
som gingo i spetsen. I augusti 1644 ”besvärade de sig höge
ligen över akademien, att hon håller flera mästersvens- 
snickare än försvarligt är. Begärde för den skull stadens
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snickareskrå få veta, vem som är akademiens snickare och 
vilka hans mästersvenner äro”. Därjämte inlämnade de en 
förteckning på de snickare, som ”bönhasat” i staden.

Något skriftligt svar ansåg konsistoriet under sin värdig
het att avgiva, men däremot skickade rektor bud på stadens 
snickarålderman, som först klagat, ehuru han sedan icke 
komparerat inför konsistorium. Åldermannen var emeller
tid icke hemma, och hans dotter förklarade, att snickarna 
tänkte hänskjuta ärendet till rådsturätten. I nästa konsisto
rium uppträdde också två fullmäktige å borgmästares och 
råds vägnar samt presenterade en lista på bönhasarna. Här
till svarades, att den förste, Bengt Börilsson, var nu död 
och var aldrig akademiens snickare: ”Vi talte I honom icke 
till? Det kommer icke akademien vid.” Den andre, Engie- 
lasse, var heller icke akademiens snickare. Vad beträffade 
den tredje, Paul, som doktor Lenaeus hade i sin tjänst, så 
sade denne, att mannen varit i årstjänst hos den salige ärke
biskopen och var nu på samma sätt hos doktor Lenaeus. 
Dessutom, tilläde denne, var stadens snickare så obillig, ”att 
han begärde tre gånger så mycket för en fönsterruta, som 
jag sedan gav Paul snickare”. För det fjärde hade snickarna 
upptagit en torpare på bönhaslistan, men han var, enligt 
konsistoriets förklaring, akademibonde och ”arbetade i 
akademien för 40 daler kopparmynt det som stadens 
snickare begärde 150 daler för”. Stadens snickare voro dyra 
och odugliga; ”dessutom får man aldrig någon ändskap på 
deras arbete, utan de uppehålla oss med långa dröjsmål och 
lämna omsider ändå intet arbete.” Den ende, som var akade
miens snickare, var mäster Bern, och han hade fem svenner.
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Med anledning härav begärde rådets utskickade en skrift
lig assignation från konsistorium med uppgift på universi
tetets snickare och skräddare. Och endast några dagar senare 
uppstod ett nytt bråk. Universitetets skräddare hade näm
ligen uppsatt en ”tavla”, varmed tycks ha menats en skylt 
med något slags annons. Emellertid klagade borgmästarna 
inför konsistorium över detta tilltag, och stadens skräddare 
togo med våld ned den förgripliga tavlan. Men ej nog här
med. Den 16 november berättade ”magnificus rector, att 
borgmästare och råd i staden hava beväpnade tagit akade
miens skräddares mästersven och pojke och kastat dem i 
tjuvakällaren”. Konsistorium beslöt då att skicka två av den 
akademiska senaten till borgmästaren Dr Mörk att för
fråga, med vad rätt han förgrep sig på akademiens med
lemmar. Härpå svarade Dr Mörk, att han hade Kungl. 
Maj:ts brev därpå och att han endast på det villkoret ville 
släppa skräddarna lösa ur tjuvakällaren, att någon borgare 
gick i god för deras inställelse för rätta; men däremot ville 
han ej godkänna någon professor såsom löftesmän.

Nu blev saken ganska allvarlig, och efter en vecka fick 
rektor brev från landshövdingen, som befann sig i Stock
holm, med anmodan att insända en vidimerad kopia av 
akademiens privilegier om dess hantverkare. Rektor sva
rade, att om två dagar skulle en professor resa ned till 
Stockholm med kopian.

De, som reste, voro professorerna Ausius och Lenaeus. 
Vid sin återkomst gav Lenaeus denna relation om sitt sam
tal med landshövdingen: ”Vi sade: Vi hava fått en orolig 
borgmästare och vi måste besvära oss över honom. Lands-
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hövdingen svarade: Borgmästaren gör rätt. Er snickare har 
åtta drängar. Om jag kommer dit, så skall jag skriva ut 
dem, åtminstone en part av dem. Men när vi begynte upp
täcka, huru snickarskrået är beställt och vad våldsamliga 
procedurer de bruka med oss, besynnerligen den Mörken 
där, så sade landshövdingen om Mörken: Den karlen tjänar 
intet i Uppsala, han. Vi måste beflita oss att bliva av med 
honom. Vi begärde, att här måtte ske en rannsakning in 
loco, och då lovade landshövdingen att giva en sedel till 
borgmästarna, att de hålla stilla så länge.”

Det skarpa angrepp, som borgerskapet under ledning av 
den skicklige juristen borgmästaren och juris doktor Mörk 
gjort på universitetets privilegier, förmådde universitetet 
till en utförlig skrivelse till Kungl. Maj:t. Borgmästarna och 
rådet, yttras här, hava klagat över, att akademien använt 
några snickare, som icke stått under borgerlig jurisdiktion. 
Detta har emellertid varit oundvikligt, ty snickarämbetet 
här i staden är, liksom de andra ämbetena, mycket illa be
ställt och ofullkomligt. Bland alla de snickare, som här äro, 
är det näppeligen en, som tjänt hos någon gillad mästare, 
mycket mindre så lärt yrket, att han själv efter övligt bruk 
ett mästarnamn och dess påfallande villkor haver kunnat 
meritera och mäktig bliva. Därav följer, att de icke allenast 
själva icke kunna hålla någon riktig och välbeställd verk
stad, utan ej heller mästersvenner förskriva från andra 
skrån, alldenstund deras konstitutioner innehålla, att ingen 
gesäll skall låta sig bruka utom hos rätt mästare. Förden
skull vet man intet exempel på, att någon Uppsala stads 
snickare haver kunnat förskriva någon gesäll från andra
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kollegier. Varken universitetet eller borgarna kunna därför 
vara till freds med stadens snickare. Ett ringa arbete, som 
skulle kunna göras på några få dagar, bliver hela månader, 
ja, halva året och därutöver hos snickarna liggande. Icke 
heller hålla de några ordningar med sina pris, så att man 
av dem, som äro långt färdigare i konsten, kan hava ett 
arbete för hälften mindre. Så t. ex. begärde stadens snickare 
150 daler för ett arbete i gamla akademien, vilket en annan 
snickare utförde för 50 till fullkomlig belåtenhet.

Vad åter akademiens skräddare angår, så är det få, som 
anlita honom, och de flesta professorer och studenter vända 
sig till stadens. Och om icke den förtjänsten vore — alldeles 
frånsett den fördel staden hade av universitetet — så skulle 
staden icke många goda mästare i detta eller andra ämbeten 
hava. När man utgallrar några de förnämsta av borger- 
skapet, så är resten av den kondition, att skräddarna ej hava 
stor profit av dem. Kan ock ingen proportion vara mellan den 
inkomst, som skräddarna hava av universitetspersoner, och 
den, de indraga genom arbete åt de få förnämsta borgarna.

Av den studerande societeten haver staden icke allenast 
för sig själv en stor ära utan även, utvärtes, hos andra en 
icke ringa förmån och respekt. Därjämte har den sin för
nämsta inkomst av de penningar, som studenternas föräldrar 
årligen hit förskicka och av vilka de icke en skärv tillbaka 
få; snarare komma deras barn blottade och med skuld över
lastade från staden. Alltså vore hövligast och billigast, att 
alla i gemen av borgerskapet med ord och gärningar tack- 
sammeligen erkände denna Guds och höga överhetens väl
gärning. Men härav har man föga sett. Till att draga fördel

17. — Schiick, Svenska bilder. III. 257
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av studenterna hava väl få varit osnälle eller sömnige, vilket 
de bäst bekänna kunna, som årligen några tusen daler av 
professorernas lön och studenternas stipendier insamlat 
hava. Men i stället hava de på alla kanter berett den stude
rande ungdomen förtret.

Och någon ordning i staden finnes icke, ingen inspektion 
hållen, ingen yrkestaxa utfärdad, utan alla, krämare, bryg
gare, slaktare, mjölnare, fiskare, vandla som de vilja och 
taga av de studerande så mycket de vilja. En mängd saker, 
som från Stockholm tagas med föga hasard och omkostnad, 
säljas här i staden dubbelt dyrare. Om nu sådant utan någon 
emendation skall få passera, så är befruktandes, det kristeliga 
föräldrar avskräckas att sända sina barn hit till akademien, 
då deras utgifter endast lända några få borgare till obillig 
vinst och fetma.

Nu hade akademien en särskild orsak att klaga, ty sedan 
akademien antagit en skräddare och han av enfaldighet låtit 
uthänga en tavla, så hade borgarna gripit till våld, gått dit 
beväpnade, brutit ned tavlan och sedan i procession burit 
den på gatan, akademien till icke ringa spott och nesa. Litet 
därefter hade borgmästaren med våld låtit gripa skrädda
rens mästersven och pojke och kastat dem i det stadgade 
fängelset, där de argaste tjuvar och skälmar plägade sättas, 
samt sedan vägrat att giva dem frie, även om hela senatus 
academicus ville gå i löfte för dem.

Vid samma tid hade borgmästaren Mörk skickat byfogden 
med stadens svenner till professor Erici Brunnii gård med 
instruktion att där gripa två snickardrängar och föra dem 
i stadens fängelse. M. Ericus anförde då, att han hade under
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uppförande en stor byggnad, som skulle lända staden till 
prydnad och att han icke kunnat anförtro detta arbete åt 
stadens snickare, som icke lätteligen på nöjaktig tid skulle 
kunna utföra det. Akademiens snickare fick icke vara säker 
och oanfäktad för borgerskapet. Därför hade han nödgats 
städja dessa två för årstjänst, och därtill ansåg han sig äga 
rätt liksom han hade rätt att städja andra hjon. I varje fall 
stodo han och hans husfolk icke under stadens dom. Av 
detta lät byfogden såsom en beskedlig man sig övertalas och 
gick tillbaka till borgmästaren, berättandes honom detta. 
Men av iver och affekt drev borgmästaren honom tillbaka 
till att gripa samma snickardrängar; det ock skedde. M. 
Brunnius gick då till kämnersrätten och begärde ut dräng
arna och lovade att i värsta fall ställa kaution för dem. 
Några av rätten ansåg väl detta billigt, men majoriteten 
vägrade; likaså borgmästar Mörk. Omsider kunde han dock 
utverka så mycket, att de mot en rådmans borgen sattes på 
fri fot.

Universitetet hade väl sökt en förlikning med borger
skapet, men somliga hava varit så begivna att blåsa under 
oenigheten och sätta fötter under akademiens vanära och 
fördärv, att de alla billiga förlikningsmedel hava föraktat. 
Universitetet anhöll därför, att borgerskapet skulle näpsas 
och akademien få åtnjuta sina välfångna privilegier.

Denna skrivelse inlämnades den 29 november 1644. Men 
först den 22 december 1646 ankom ett kungligt brev, som 
bekräftade akademiens privilegium att ha sin egen juris
diktion, så in civilibus som in criminalibus över professorer, 
quaestor, adjunkter, studenter och akademiens betjänte, dess
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hantverkare och alla andra tillhörige samt ovanbemälde 
personers hustrur, barn och lagstadde legohjon, som i deras 
bröd äro — allt i Uppsala och sex mil däromkring — så att 
alla tvister mellan akademiens personer och borgare eller 
sådana, som bodde på landet, skulle avdömas av konsisto
rium, dock att där en akademiker var kärande rörande 
gårdsköp och dylikt, så skulle tvisten slitas vid ting eller 
rådstuga. Utan borgmästares och råds förvägrande skulle 
”senatus academicus och dess betjänte” ha rätt att bruka 
fem hantverkare, d. v. s. en murmästare, en timmerman, en 
snickare, en smed och en glasmästare ”med deras nödtorftige 
gesäller och lärodrängar”.

Därmed hade striden i huvudsak avgjorts till akademiens 
förmån. Men akademiskräddaren och akademiskomakaren 
hade dock offrats till stadens förmån.

För vår tids sätt att se förefaller dock universitetet ha ut
sträckt sin jurisdiktion väl långt, särskilt med avseende på 
tjänstehjonen. En rättegång från 1644 ger härpå ett ganska 
belysande exempel.

En morgon kom en piga från Danmarks socken åkande 
in till Uppsala med en halv tunna mjölk. I tullporten vid 
Kungsängen fordrade tullskrivaren stadsaccis av henne, men 
hon förklarade, att hon blott skulle resa tvärsigenom staden 
ut till Marma. Skrivaren lät henne då slippa tull, men ford
rade, att hon på återvägen skulle visa en sedel från den 
andra tullporten, att hon utfört mjölken. Såsom säkerhet 
fick hon lämna ett par handskar i pant. Hur det sedan gick, 
är icke rätt klart, men i varje fall passerade hon icke den 
andra tullporten, och när hon efter några timmar kom till-
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baka till Kungsängstullen och återfordrade sina handskar, 
hade hon icke något kvitto från den andra tullporten, utan 
blott en sedel från räntmästaren Cruzelius’ bokhållare, att 
hon avlevererat mjölken utanför staden. Då tullskrivaren 
helt naturligt vägrade att godkänna detta intyg och ford
rade, att antingen accis skulle erläggas eller panten stanna 
kvar, åkte pigan tillbaka till räntmästaren. Från denne kom 
då först en student att fordra igen handskarna och, när 
detta ej lyckades, en av räntmästarens skrivare, Anders 
Persson, som ropade: ”Vi föraktar du min sedel? Ingen 
haver mig min sedel tillbakaskickat förrän du, din hunds- 
vott. Vet du, att jag haver tjänat i hovet och är så mycket 
betrodd som du.” Detta kraftiga tilltal lät han åtföljas av 
en örfil, på vilken ett animerat slagsmål följde mellan båda.

Detta gräl mellan stadens tullskrivare och en av akademi- 
räntmästarens enskilda tjänare föll emellertid under univer
sitetets jurisdiktion, och konsistorium dömde ganska riktigt 
Anders Persson för slagsmål till 22 daler silvermynts böter 
och till häkte i fjorton dagar.

Stundom tycks man dock ha varit tveksam om forum. 
Så berätta konsistorieprotokollen för 1643, att en student, 
Halvardus Jonae, blivit, såsom det synes, mycket illa han
terad av en borgare, Erik Larsson. Inför konsistorium be
rättade Halvardus, att han och några andra studenter en 
kväll varit inne på Bertil Finnes källare och druckit ”en 
kanna öl eller två”. När han sedan skulle gå hem till sitt 
härbärge, hörde han, hur det ropades efter honom, dock 
visste jag, sade han, ”icke, vem det var, utan tänkte, att det 
var mina landsmän. Då sade jag: ropa passlig; vaktmästaren
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tör vara närmare än I tror”. Men i stället var det borgaren 
Erik Larsson, som kom med ett draget svärd. När så studen
ten trasslade in sig i sina sporrar, högg borgaren åt honom. 
”Jag höll”, berättar Halvardus, ”för huvudet med vänstra 
handen, men han högg handen alldeles av mig, och det är 
icke mer än litet, som håller ihop på armen. Därav haver jag 
nu en lång tid legat till sängs. Några gånger har jag klagat 
på honom hos borgmästarna, men ingen rätt fått på honom 
ännu.” Konsistorium dömde likväl icke i detta mål, tydligen 
emedan här var en borgare svarande, utan skickade blott 
notarien till borgmästarna med begäran, att de ville skaffa 
studenten rätt mot vederparten, och sedan har jag icke 
funnit någon anteckning om detta, såsom det dock synes, 
ganska grova övervåld.

Ledarna för borgerskapets opposition mot universitetet 
voro naturligtvis stadens borgmästare, och till dem tyckas 
studenterna av denna anledning ha haft ett gott öga. Karak
teristiskt för detta är ett brev, som borgmästar Thomas 
Låhrman den 18 november 1646 genom sin dräng inlämnade 
i konsistorium. Det lyder:

”Höge och vällärde herrar, Magnifice Rector och samt
liga professores, besynnerlige gode vänner och gynnare! 
Emedan som mig jämte andre stadens invånare här i staden 
något övervåld skett är i förliden söndagsnatt mellan 12 
och i på min port och fönster, i det att tre fönster utslagne 
äro och å tvenne fönster några rutor utbräckte, i det de 
stormat min port tre resor med påkar och stenar samt ropat 
försmädliga ord såsom ’djävul’ och ’skinnbracka’, vilka 
personer den resan av Guds anda intet regerades, utan av
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honom som de nämnde, ty så okristeligen ropade de, och 
som en del är tagen på färsk gärning, sänder jag för den 
skull mina drängar till de gode herrar, som veta bäst berätta, 
huru saken sig haver. Och en av dessa drängar, Matts Eriks
son benämnd, som på den tiden ännu var uppe, skall allt 
veta omständeligen berätta. Med tjänstlig begäran, att 
sådana våldsverkare, androm till varnagel, må tillbörligen 
bliva straffade.”

Drängen förhördes och likaså de häktade studenterna, 
vilka naturligtvis förklarade sig alldeles oskyldiga: de hade 
endast varit åskådare, och våldet hade begåtts av några för 
dem obekanta personer. Men ehuru saken syntes tämligen 
klar och konsistorium eljest ej drog sig för en summarisk 
process, sköts målet upp den ena gången efter den andra, 
och man får det intrycket, att konsistorium icke var så all
deles missbelåtet med den varning, som borgmästaren fått.

Förhållandet mellan stad och universitet var således långt
ifrån det bästa. Men 1649 gjorde man tydligen ett försök 
till närmande, och stadens deputerade och akademien slöto 
då en överenskommelse, som är ytterst instruktiv för denna 
tids umgängesvanor.

Å stadens vägnar infunno sig två borgmästare, tre rådmän 
och stadens syndicus i konsistorium, och där upprättade de 
med professorerna en stadga om det sätt, på vilket gästabud 
skulle firas såväl inom borgerskapet som inom akademi
staten. Bestämmelserna äro ytterst belysande för levnads
sättet under 1600-talet, men ha egendomligt nog icke upp
märksammats.

Den, som ville trolova sig, skulle själv tredje bege sig
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till sin tillkommande fästmös bostad. Hon å sin sida skulle 
ock hos sig ha två gode män; men utom dessa kunde ock 
broder, svåger och syskon få vara närvarande. Trolov
ningen skulle ske klockan åtta på morgonen. Någon måltid 
skulle då ej få hållas, utan endast bjudas på syltad ingefära, 
suckat, veteskorpor och rån jämte kallskål efter vars och 
ens lägenhet. Mindre fick man väl frambära, men ej mera, 
och när klockan slog tio, skulle var och en efter förrättat 
ärende bege sig hem till sitt. Den, som vid trolovningen 
höll måltid, skulle böta 10 marker vitt mynt, och varje gäst, 
som icke gick sin väg, då klockan slog tio, fästmannen 
undantagandes, bötade en riksdaler. Den, som brukade kon
fekt, socker eller annan bakelse, som ej här namngivits, 
bötade för vartdera slaget två riksdaler.

Den, som kom objuden, bötade 40 marker.
Bestämmelserna om bröllop voro naturligtvis vida utför

ligare och sysselsätta sig först med själva inbjudningarna. 
Ingen skulle få bjudas till bröllop mer än en gång. Som 
det tycks, skulle bjudningen ske dagen före bröllopsdagen, 
och denna uppges ”gemenligen” inträffa på torsdagen. 
Om någon främmande hederlig man tillfälligtvis kommit 
till staden, kunde han dock bjudas på nytt. För var och en, 
som eljest bjöds på nytt, botades en halv riksdaler.

När klockan slår 12, heter det, församlas de, som brud
gummen hedra och följa vilja. Men om förmannen och brud
gummen icke komma i kyrkan, när det ringes andra gången, 
bötar förmannen 20 marker. Komma de, sedan samman- 
ringt är, böte 40 marker. Sker det ej genom hans försum
melse, vare fri, och böte den allena, som bär skulden.
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Är ej bruden klädd, när förmannen med brudgummen 
och dennes hederliga medfölje kommer, böte brudfrämman 
eller bruden, om det är hennes skull, 20 marker. Kommer 
ej bruden, när det ringer samman, böte brudfrämman 20 
marker; dröjer hon längre och kommer ej, förrän psalmen 
sjunges, böte 40 marker.

När de hemkomma från kyrkan och skola sängledas, då 
må ej brudfrämman giva till bästa konfekt eller bakelser. 
Den det gör, böte 80 marker.

Mellan 5 och 6 om aftonen församlas gästerna, och precis, 
när 6 slår, begynner måltiden. Äro ej rätterna då på bordet, 
bötar värden 40 marker. Med brudgåvorna iakttages vanligt 
skick, nämligen att när bruden sätter sig till bords för mål
tiden, då giva gästerna sina gåvor, allteftersom de komma.

Vid ett bröllop skulle sex rätter bjudas, men hos ”gement 
folk” blott fyra. Icke skulle många slags stekar läggas på 
ett fat, utan några stycken av samma slag; så t. ex. kunde 
tre stycken orrar väl läggas på ett fat, men för ett matlag 
av sex personer tre på var sida. Gurkor, oliver, kapris, mos 
och andra dependentier räknas icke för någon rätt, men 
däremot körsbär, rismos, äppelmos och tårtor. Kräftor, när 
de vankas, skola räknas för en birätt, och i så fall må man 
bjuda sju rätter. Hummer, ostron, ansjovis, bakelse, sallad 
och smör räknas icke för någon rätt. Sedan skall bötas 20 
marker silvermynt för var rätt, som frambäres utöver det 
lovligt är. Allt konfektsocker efter måltiden var förbjudet, 
likaså marsipan och struvor. Men mandel, russin, fikon och 
frukt voro tillåtna, och även nötter, kleneter, pomeranser 
och citroner.
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Måltiden skulle sluta kl. 9. Då skulle maten tagas bort, 
men konfekten få stå kvar. Den, som icke tog bort maten, 
då klockan slog 9, botade 40 marker.

Medan konfekten står på bordet, heter det, förrättas alla 
vanliga ceremonier. När maten tagits bort, kommer den 
unga hustrun in och tackar sina föräldrar, släkt och andra 
förnämliga gäster. Sedan tackar förmannen alla gästerna 
för den ära de ha bevisat det unga brudfolket och huset. 
Därefter dansa de, som därtill ha lust, under tiden mellan 
9 och 12.

Drängar och pojkar, som tjäna och uppvakta vid bordet, 
skulle beställas av värden, och ingen gäst fick ha sina 
drängar med i gästabudsstugan, utan alla drängarna skulle 
bliva i den stuga, som värden anvisade. Kom någon dräng 
in och ej strax vände om, skulle han köras ut, och den 
husbonde, som indrog sina drängar mot denna lag, bötade 
40 marker.

Efter kl. 12 skulle värden ansvara för källarnyckeln, 
som han väl skulle gömma. Voro där några främmande 
gäster, så finge han taga dem i en annan kammare. Men 
skänkte han ut efter kl. 12 i gästabudsstugan, bötade han 
40 marker.

När klockan slog 12, måste spelmännen höra upp med 
spelet och föra sina instrument ur gästabudsgården. Spelade 
någon sedan 12 slår, bötade han 40 marker.

De gäster, som ej gingo, när klockan slog 12 och de blivit 
påminda om tiden, skulle böta 40 marker. Gingo gästerna 
hoptals på något annat rum och läto där av värden, skaf-
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farna eller någon annan traktera sig i ett nytt logement, 
bötade de 80 marker.

På annandagen fick ingen bjudas till gäst mer än släkten, 
de, som kommit från främmande orter, och ”ämbetsfolket”, 
d. v. s. förmannen, brudfrämman etc. Och skulle då samma 
ordning med traktamente och tiden hållas, som förut 
stadgats.

Intet brudgumme- eller brudbadsgästabud skulle härefter 
tillåtas. Brott häremot skulle straffas med 40 marker. Dock 
skulle brudgummen få taga två unga karlar med sig i bad
stugan, sammalunda bruden två jungfrur.

Några gåvor till släkten och andra främmande skulle 
bruden ej få giva, dock med undantag för officianternas 
betalning. Dessa voro prästen, talmannen, brudskaffaren 
och föregångsjungfrurna.

Alla fester vid barnsöl tycks man ha velat avskaffa. 
Föddes ett piltebarn, skulle bjudas tre manfolksfaddrar och 
två kvinnfolksfaddrar. Var det ett pigobarn, bjödos tre 
kvinnfolksfaddrar och två manfolksfaddrar. Den, som bjöd 
flera, bötade 20 marker. De hustrur, som kommo att följa 
barnet i kyrkan, skulle ej få någon kakosäck, utan allenast 
starkt bröd och vin, syltad ingefära och suckat. Allt slags 
konfekt och bakelser förbjöds. Men efter middagen skulle 
man få bjuda på godrån och vin. Den, som förbröte sig 
med avseende på förbudet mot kakosäcken och påsematen, 
skulle böta 40 marker.

När de från kyrkan kommo hem med barnet från döpel- 
sen, fick ingen hustru gå in i huset andra gången mer än 
faddrarna och släkten.
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Barnsöl förbjödos, och till kyrkogångsölet fick man 
endast bjuda faddrarna. Om rätter och tid skulle här det
samma observeras som vid bröllop.

När barnet skulle kristnas, borde hustrurna gå ur gården, 
när det klämtade, så att de voro tillstädes, när det ringde 
till bönen. Eller också fingo de komma en annan tid på 
dagen. Kommo de, sedan klockan slagit 10, skulle de stiga 
in i bänkarna, till dess att gudstjänsten var slut, likaså 
kyrkogångshustrur, ”ty ej må hela församlingen lida för 
deras skull”.

Beträffande gravöl förbjöds allt ”vakande” över de döda. 
Den, som höll en dylik vaka, skulle böta 40 marker, den, 
som gick dit, 20. Dock tilläts var och en att kalla tre eller 
fyra personer att ”vakta” liket.

Vid själva begravningen fingo djäknarna, som skulle följa 
liket, icke dricka på gatan utanför porten. Utan i stället 
att bjuda på dryckesvaror, skulle man öka på de penningar, 
som djäknarna och notarierna skulle ha. Den, som bar ut 
dricka till djäknarna eller andra, skulle böta 20 marker.

Angående djäknarnas ersättning tycks man ej ha kom
mit till någon enighet. Den, som för lik — heter det — 
”begär hela skolan, det är till det ringaste tjugu par för
utom rektor och kolleger, give därför” — men summan har 
icke utsatts, utan i stället har ett tomrum lämnats.

Ingen fick gå i ”sorgestad” (procession), så framt han 
icke var släkt. Voro inga av den dödes släktingar tillstädes, 
fick man bjuda två par manfolk, två par hustrur och ett par 
jungfrur. Bjöd man flera eller utom släkten, botades sex 
marker för vart par. Något gravöl fick icke hållas. Men
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väl fick man ge mat åt dem, som kommit från främ
mande orter. Ät dem, som buro liket, skulle man däremot 
sända öl eller vin hem. Om någon mot lagen höll gravöl, 
skulle han böta 40 marker.

Vid rektorsbyte, promotioner och borgmästaröl var lagen 
densamma som vid bröllop.

Att dessa bestämmelser hållits, är väl föga sannolikt, ty 
därmed var man under 1600-talet ej så noga, men de ange 
dock det minimum, som man uppställt för festerna i staden, 
och vad rektorsmiddagarna beträffar, fanns redan förut ett 
stadgande i universitetets statuter. Sedan bönerna vid instal
lationen avslutats, skulle en festmåltid hållas i den nye rek
torns hus, d. v. s. var sjätte månad, enär rektorerna då 
växlade två gånger om året. Middagen skulle vara efter 
varje rektors råd och lägenhet. Men dit skulle inbjudas pro- 
kanslern, de ordinarie professorerna, fogden på slottet och 
borgmästarna. Om några förnämligare främlingar, såsom 
riksråd, biskopar och dylika för tillfället uppehöllo sig i 
staden, hade han dock rätt att inbjuda dessa. Men den nye 
rektorns gästabud fick icke utsträckas till den påföljande 
dagen, och den, som bröt häremot, skulle enligt konsistoriets 
beprövande straffas efter gästernas antal.

Likaså stadgades om promotionsmiddagen, som skulle 
anordnas av dekanus. Inom den filosofiska fakulteten fingo 
omkostnaderna ej stiga över aderton daler, inom de övriga 
fakulteterna ej över hundra eller — såvida blott en pro- 
motus fanns — ej över hundrafemtio.

Dessa nakna föreskrifter fylla dock ej ut bilden av 
en uppsaliensisk festmiddag på 1600-talet, ty till denna
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hörde redan på 1640-talet icke blott mat och dryck, utan 
ock musik och framför allt skott vid alla de många skålarna. 
Någon beskrivning häröver från den tid, som närmast 
sysselsätter oss, erinrar jag mig icke, men en femtio år senare 
ger Olof Rudbeck oss en skildring av en fest, som han höll 
för den polske ambassadören, då denne besökte Uppsala. 
Med några reduktioner för den senare tiden och för Rud- 
becks egendomligheter torde den dock passa även för 1640- 
talet.

Den främmande gästen blev trakterad med tio rätter för
utom konfektyrer, och under måltiden förekom en vacker 
musik först av fyra lutor, en viol d’amour och en basfiol, 
sedan av tolv violer och clavcymbal och sist en kor av 
oboe. När de båda konungarnas och de kungliga barnens, 
det kungliga rådets, kanslerns och ambassadörens skålar 
druckos, sköts med sexton hel- och halvpundiga stycken 
nere i trädgården, under det att en kör av skalmej- och 
dulcianblåsare stämde upp sina stycken.

Studenternas måltider voro naturligtvis ytterst frugala. 
Någon uppgift om den matsedel, som därvid förekom, 
finns mig veterligen icke. Men däremot känner man mat
ordningen inom det kort före 1640 avskaffade kommuni- 
tetet, och det får väl antagas, att man där serverat vanliga 
studentmiddagar. På måndagen bjöds här till middagen på 
ölsoppa eller äggsoppa, strömming och blötta gäddor, till 
aftonen på gröt, kokt sill och torsk, på tisdagen förekom 
till middag kål och ärter, kött och fisk samt stek eller salt- 
vattenskött, till aftonen köttsoppa, rovmos med mjölk och 
färskt kött, på onsdagen till middagen kokt eller sur mjölk,
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strömming och torr eller färsk fisk, till aftonen grynvälling 
med lax eller gäddor, kokt sill och krampsill o. s. v.

På 1640-talet fanns emellertid icke längre något kom- 
munitet, och studenterna åto då, såsom det av protokollen 
antydes, mest på ”härbärgen” eller matställen. Därjämte 
synas de ha haft skaffning hemifrån, och ibland omtalas, 
att de betalat sitt värdfolk så och så mycket i hyra och så 
och så mycket för ”kokning”, varmed antagligen menas till
redning av de matvaror, de fört med sig hemifrån.

Om rangordningen var man under hela 1600-talet mycket 
noggrann, och om ordningen vid processioner hade universi- 
tetsstatuterna ett särskilt kapitel. Första platsen tillkom pro- 
kanslern, efter honom de söner till grevar och baroner, som 
studerade i Uppsala, och efter dem de olika fakulteternas 
professorer. Vid begravningar, i vilka både academic! och 
borgare deltogo, skulle borgmästare och råd samt fogden på 
slottet intaga platsen efter akademistaten; efter stadens råd 
skulle studenterna följa och först efter dem borgerskapet. 
Till befrämjande av ömsesidig hedersbevisning, vänskap och 
enighet ansågs dock lämpligt, att mera ansedda borgare vid 
fester och samkväm behandlades såsom likar, så att, om 
borden voro fyrkantiga, en plats på den motsatta sidan till
delades dem, som voro ”litterati” och genom sin ålder fram
stående.

De flesta rangstriderna rörde sig om platserna i kyrkan, 
som av protokollen att döma ingalunda var någon fridens 
bygd. Själva tvisten mellan professorer och borgare började 
redan på 1630-talet, men fortsattes även under den nu be
handlade perioden. I en den 5 juli 1636 till det kungliga
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kansliet inlämnad skrivelse påpekade professorerna, att 
staden icke kostat en penning på domkyrkan och att stu
denterna därför likaväl som borgarna borde ha bänkrum 
i kyrkan och icke ”visas ut på golvet”. Nu hade de adliga 
studenterna börjat tränga sig in i borgerskapets bänkar. Men 
detta var ganska naturligt, ty dessa studenter voro 54 
stycken och deras praeceptorer några och trettio. De kunde 
således icke få rum i professorsbänken, och man fordrade 
därför, att även här skulle tillämpas den nyss anförda pro- 
cessionsordningen.

Borgerskapets ståndpunkt var däremot, att professores 
och nobiles skulle få disponera den främsta bänken, borger- 
skapet de två nästa och studenterna den sista; och borg
mästaren ansåg, att staden gått ganska långt i medgivande, 
då den upplåtit den främsta bänken åt professorerna. Vad 
studenterna beträffade, hade de ingen rätt till kyrkan, ”ty 
de äro intet annat än gäster och vaganter”. Slutligen tillädes, 
att om borgarna ej fingo sin vilja igenom och om de ej fingo 
behålla sina bänkar, så skulle ingen borgare komma i 
kyrkan.

I augusti kom kanslern upp till Uppsala att tala om 
”bänkordningen i kyrkan” och meddelade, att regeringen 
givit landshövdingen befallning att resa till staden för att 
slita denna tvist. Hans dom gick alldeles mot professorerna: 
”Till det första skola de adliga studenterna behålla och 
hava alla de stolar, som äro från riksens råds stolar och 
intill den andra pelaren vid biskopsstolen, som tillförene var 
kyrkoherdens stol; dock skola professores däribland behålla 
två bänkar till stolrum åt sig själva. Till det andra skola
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fogden och borgmästare och rådet, så ock de andra av 
borgerskapet för sig behålla alla de bänkar och stolrum 
efter deras gamla hävd, som nu äro eller härefter göras 
kunna, emellan de adlige studenternas och professorernas 
stolar.” Dessa bänkar stodo emellan den andra pelaren och 
kyrkdörren, och där skulle också ärkebiskopen och kyrko
herden ha sin bänk. ”Vad de andra prof essores och studen
ter anbelangar, så bliva de vid deras vanliga bänkar och 
stolrum på södra sidan, som dem tillförene av salig H. K. 
M:t hava varit deputerade; och vad ännu ytterligare med 
flera stolrum och lekter på den sidan kan förebyggas, må 
de för sig behålla, dock så att de adlige studenternas prae- 
ceptores och andra förnämlige magistri och studenter två 
bänkar näst efter professorerna inrymmas måtte. Där flera 
studenter finnas, som icke kunnat hava rum på den ort dem 
tillordnad är, då stånde borgarna fritt att intaga i deras 
stolrum vilken de hava vilja och så många som hos dem 
rymmas kunna, dock så att icke själva borgarna därutur 
trängda bliva. Alla andra stånde på golvet, som uti stolar 
icke rum hava, och ingen tränge sig in i borgarnas stolrum, 
förrän borgarna hava själva deras rum intagit och prästen 
uppå predikstolen stiger.”

Landshövdingens förhoppning, att all oreda och oenighet 
härigenom skulle försvinna och efterträdas av god vänskap 
och enighet mellan universitetet och staden — denna för
hoppning kom dock på skam. Hans ”förlikning” utfärdades 
den i september, men den 19 oktober berättade rektor, att 
borgerskapet tvärt emot förlikningen förskaffat sig den 
höglovliga regeringens brev, att alla bänkarna skola höra
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under borgerskapet med undantag för den främsta ”korens” 
(som upplåtits åt nobiles och, efter utrymme, åt professorer), 
och för övrigt påstods, att förlikningsskriften icke var så 
avfattad, som överenskommet var, utan enligt överenskom
melsen i kyrkan skulle studenterna och borgerskapet tillhopa 
få disponera ”den tredje och sista koren”.

Beträffande rummet i den ”främsta koren” kommo pro
fessorerna överens om, att collegium professorum skulle be
hålla den bänk, som de tillförene haft, och de två därnäst, 
och där skulle räntmästaren få stå, såvida han vore litte- 
ratus. I den följande bänken skulle skolans rektor, filoso
fiska fakultetens adjunkter och akademinotarien stå. De 
nobiles, som förut fått stå i bänken framför professorernas, 
skulle placeras i den bänk på sidan, som professorerna till
förene ockuperat. För kapellanerna och sysslomännen skulle 
byggas en ny bänk. Adelsmännens praeceptorer skulle stå 
vid sidan näst efter nobiles.

Men då den ”främsta koren” skulle delas mellan adels
männen och professorerna, uppstodo svårigheter, enär utrym
met var för trångt, och redan 1637 utbröto tvister av denna 
anledning. Teologerna, som sutto främst, fingo träda ur 
sina vanliga bänkar för att lämna plats åt de unga adels
männen, och härom uppstodo långa överläggningar, vid 
vilka varje professor hade sitt särskilda votum. Några före- 
slogo att flytta grevarna och baronerna in i den tomma 
riksrådsbänken, då föräldrarna svårligen kunde tycka illa 
om, att deras barn stodo i deras bänkar, när de själva ej 
voro tillstädes; andra föreslogo att mota ut de olyckliga 
adjunkterna ur professorsbänken. Det senare blev även
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konsistoriets beslut. Men med anledning härav inlämnade 
adjunkterna, notarierna och syssolmännen en skrivelse, 
i vilken de anhöllo att få behålla det rum, som den 19 
oktober 1636 tillförsäkrats dem, ”helst emedan ingen annan 
stol var dem deputerad, utan, så framt de icke få sin förra 
stol behålla, måste de stå på golvet”. Härom blev nu en 
mycket vidlyftig diskussion, utan att man kom till något 
resultat. Och dessutom klagade borgmästaren, att studen
terna trängde sig in i borgerskapets bänkar, borgarna till 
stort men.

Då kanslern på våren 1637 kom till Uppsala, togs därför 
frågan upp på nytt, och Skytte bestämde då, att professo
rerna skulle alla samtliga stå tillhopa och behålla de fyra 
stolarna, som äro näst framför pelaren framom predikstolen. 
De grevliga och friherrliga studenterna skulle stå i bänkarna 
närmast före professorerna, så många som rummet kan till
låta, ”och göres intet behov, att några bänkar stå lediga 
för främmande, ty när senatores och proceres regni komma 
(vilket sällan sker), då kunna de unga nobiles giva dem rum 
och stiga tillbaka. När någon förnämlig prästman kommer, 
kunna professores låta dem få rum i sina bänkar. Borger- 
skapet have sina deputerade stolrum, och ingen student må 
stiga in i deras bänkar, utan låte dem allena behålla sina 
bänkar”.

Ehuru frågan således kunde anses mycket grundligt ut- 
debatterad, förekommo dock, även på 1640-talet, tvister 
om bänkplatser i kyrkan. En av dessa synes ha bilagts i 
godo. Själva bänkarna i kyrkan hade nämligen bekostats 
av vederbörande korporationer själva, och i konsistorium
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framkastades därför den tanken, om det ej vore billigt, att 
nobiles betalade var och en en penning för stolrummet i 
professorsbänkarna, enär dessa kostat akademien över 400 
daler. Därtill ”samtyckte” alla professorerna, som egendom
ligt nog tyckas ha ansett, att de på så sätt beskattade själva 
ej skulle få yttra sig. Men så yppades en ny ”controversia”: 
vem som skulle få dessa penningar: akademien, som byggt 
stolarna, eller kyrkan? Somliga mente, att de med rätta till- 
kommo akademien. Men professor Ericus Brunnius, som för 
tillfället var domkyrkans kurator, var av en annan mening 
och tillbjöd akademien betalning både för bräder och arbete, 
om det så skulle vara i morgon, och ”det tycktes alla gott 
vara, och så blev den controversia borttagen”.

Andra tvister ledde till slagsmål. Så klagade en Johannes 
Andreae Helsingius på Andreas Danielis Hult. Då den förre 
på söndagen stod i en bänk i kyrkan tillsammans med sin 
discipulo och två studiosis, kom Andreas och ville stiga in 
i samma bänk, men Johannes kunde ej släppa in honom, 
emedan bänken redan var full och ingen kunde rimligtvis 
köras ut. Enligt rättegången utspann sig då följande samtal.

Andreas: ”Stig in bättre och giv mig rum och låt gossarna 
gå ur stolen.”

Johannes: ”De äro gossar, som hava varit så länge i Upp
sala som I, domine Andreae.”

Följden av detta samtal blev emellertid, att när de sedan 
träffades på gatan, så gav Andreas sin vederdeloman ett 
par örfilar, så att blodet stod genom näsa och mun, och 
därtill berättade Andreas, ”drog han stora hårlockar av
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mig”, av vilka lockar, enligt protokollet, somliga förevisades 
för konsistorium.

En annan rättegång är också karakteristisk för denna tids 
kyrkofrid. I adelns kyrkobänk sutto en gång Georg Posse, 
Axel Stålarm och några andra. En av de unga herrarna 
föreslog då Posse, att han såsom ett angenämt tidsfördriv 
skulle dra fingerkrok med Stålarm. ”Ja, det är jag gosse 
till”, sade denne, men Posse, som måtte ha varit klenare 
i sina fingrar, anmärkte, att det ej var lätt att dra finger
krok med den, som hade fingrar av stål. Denna ganska 
oskyldiga vits på Stålarms namn, betraktades emellertid av 
denne såsom en grov ”injuria”, och när de kommit ut ur 
kyrkan, etablerades dem emellan ett större slagsmål. Mitt 
i domtrappan, berättade Posse, ”fick han mig i håret, slog 
kull mig och lade sig på mig, och då kom min mössa bort, 
vilken jag aldrig sedan såg”.

Domen blev, att Stålarm, som var äldre, dömdes till 40 
markers böter, under det att Posse skulle avstraffas av sin 
praeceptor.

Särskilt tyckas de ”gossar”, som följde sina praeceptores 
i kyrkan, ha varit ett mycket oroligt element och som det 
förefaller också mycket talrikt. Såsom vi nyss sågo, funnos 
1636 icke mindre än 54 unga adelsmän, som hade sina infor
matorer, och även bland de oadliga studenterna fanns tyd
ligen en mängd gossar, som hade studenter till informatorer. 
Vid ett tillfälle ”besvärade sig pastor över gossarnas tumult 
i kyrkan på gången under gudstjänsten. Efter studenterna 
äro deras husbönder, beslöts, att publice måtte intimeras, 
att de icke låta släppa sina gossar i kyrkan eller ock statuera
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ett exempel på dem, som olydige äro”. Vid ett annat tillfälle 
utfärdade rektor ett dekret, i vilket han förbjöd ”spatser- 
gång under predikan och gudstjänstens hållande”.

Med en av dessa ungdomliga studenter, vid namn Andreas 
Petri Vesmannus, göra vi bekantskap i ett annat protokoll, 
som upplyser, att han kastat sten på spögubben. Denne hade 
som bekant det kinkiga uppdraget att ej blott hålla för
samlingens avslumrande medlemmar vakna utan ock lägga 
kapson på dem, som voro alltför livliga. Vad nu Andreas 
Petri beträffar, så hade spögubben under ottesången slagit 
honom och ”dragit honom illa i håret” — tydligen av 
giltig anledning, ty konsistorium beslöt, att Andreas’ prae- 
ceptor skulle ”animadvertera”, d. v. s. prygla pilten, medan 
akademiens vaktmästare åsåg exekutionen.

Platsen i kyrkan betydde således mycket för 1600-talets 
människor, och de voro även angelägna om att skaffa sig 
ett hederligt rum efter döden — helst till ett billigt pris. 
Så ville professorerna för sina personer ha fri lägerstad i 
kyrkan. Deras hustrur skulle betala 4 riksdaler för en plats 
under korsgången intill predikstolen. För deras barn skulle 
betalas 2 riksdaler, om de begrovos där. Men om en profes- 
sorshustru fick sitt vilorum vid sidan av koret, borde priset 
blott bli 21/2 riksdaler och för ett barn i1/« riksdaler.

Rangkänslan var således under denna tid mycket ut
vecklad. Dock finner man i protokollen blott ett mycket 
lamt försök att opponera mot de unga adelsmännens för
steg framför professorerna, som voro deras lärare. 1642 
diskurrerades verkligen om ”den osed, som här vid vår 
akademia är inritad, att nobiles gå före professores in uti
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akademien, när som professores skola ordinarie läsa, vilket 
intet sker uti andra akademier. Borde för den skull profes
sores icke låta det ske härefter, ty när de komma till andra 
akademier, vilja de hålla samma sed, det likväl hos dem icke 
vanligt är. Bliver så detta till ett åtlöje för oss”. Men längre 
än till denna diskussion kom man icke, och något beslut 
fattades icke.

Särskilt visade man stor vördnad för de unga grevar 
och baroner, ofta gossar vid en ganska späd ålder, som av 
sina föräldrar skickats till Uppsala, väl huvudsakligen för 
att där lära fäkta och rida, övas i latin — den tidens diplo
matiska språk — samt i lyckligaste fall inhämta någon 
politik. Denna vördnad gick så långt, att man vid flera till
fällen valde en dylik ung greve till rector illustris. Första 
gången en dylik valdes, var 1626, då Axel Oxenstiernas 
äldste son Gustav utsågs till denna hederspost; sedan följde 
kanslerns brorson Gabriel Gabrielsson och den unge Magnus 
Gabriel de la Gardie. Under den tid, med vilken vi nu syssel
sätta oss, erbjöds rektorat två gånger åt rikskanslerns son 
Erik, som dock bägge gångerna avböjde denna heder.

Om det sista valet berätta protokollen: ”Den 13 oktober 
(1642) gingo alla professores in locum consistorii ordinarium 
deliberaturi de novo rectore. Då föllo alla endräktelige på 
Dominum Ericum Oxenstirnium. Sänder därför strax Er. 
Noraeus, notarius, till Reverendissimum Dominum Archi- 
episcopum till att referera Consistorii mening och begära 
Hans Högvördighets konsens. Därpå svarade Dominus 
Archiepiscopus sig alldeles gilla och approbera detta Con
sistorii uppsåt och sade, att Hans Ärvyrdighet ville ock
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i synnerhet anmoda Herr Erik Oxenstierna därom, att han 
ville taga sig det omaket uppå. När notarius detta pro- 
cancellarii svar igenberättade in Consistorio, blev beslutat, 
att två av professoribus, M. Joh. Stalenus och M. Ericus 
Brunnius, skulle gå till Herr Erik Oxenstierna samma värv 
att förrätta. Dagen därefter, som var den 14 octobris, efter 
bönen i kyrkan berättade M. Stalenus och M. Brunnius, att 
illustrissimus dominus Ericus Oxenstierna upptog senatus 
academic! goda mening om sig och fordran till rectoratum 
ganska väl, tackandes venerando senatui académico för den 
äran honom tillbjuden är, lovade sig därför alltid vilja 
finnas akademien och dess venerando senatui, alla profes
soribus samteligen och varjom och enom i synnerhet till 
tjänst och befordran på vad sätt han det helst göra kunde, 
men sade äntelig sig icke kunna bevilja detta, förrän han 
hade skrivit sin Herr fader till därom. Begärde, att con- 
sistorium ville med vidare svar så länge dröja.”

Rikskanslern ”resolverade” dock även denna gång, att 
sonen tacksamt skulle avböja hedersbevisningen. Vid ett 
besök, som den store statsmannen några år senare gjorde 
i Uppsala, diskuterades frågan i allmänhet, och Oxenstierna 
satte sig då ej emot själva principen, men ansåg, att ”profes- 
sores skola tillse, vilken de det (rectoratum illustrem) betro”. 
Vid samma tillfälle yttrade han några ord, som visserligen 
ej ha avseende på detta hedersämbete, men som dock belysa 
hans uppfattning av detta. Frågan var, huruvida en ny
bliven professor skulle kunna utses till rektor, och i kon
sistorium uttalades då den meningen, att endast den, som 
i fem år innehaft professur, borde vara valbar. Men Oxen-
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stierna sade: ”där behoves in rectore en vigor animi (själens 
spänstighet), och den finnes hos de unge ofta så väl som hos 
de gamle. Fuller giver det enom respekt, om hans medel 
någorlunda tillsåge, att han rectoratum någorlunda antaga 
kan.”

Den ende rector illustris, som förekom under denna tioårs
period, jävar ej detta omdöme. Det var Oxenstiernas bror
son, Bengt Gabrielsson, som valdes 1643, ”väl för hans Herr 
faders skull, men i synnerhet för hans egna kvaliteter”. Han 
förde ordet i de flesta konsistorierna och tycks ha varit en 
väl så god rektor som de gamla professorerna, ehuru den 
blivande statsmannen vid denna tid ännu blott var tjugu 
år gammal.

Oxenstiernorna tillhörde dock aristokratien i dess ädlaste 
bemärkelse, men tyvärr lade majoriteten av denna tids unga 
ädlingar snarare i dagen de egenskaper, som tillhöra en 
degenererad högadel. Exempel på junkerråhet saknas tyvärr 
ingalunda i protokollen, och rektors undfallenhet för dessa 
högadliga lymlar framkallade vid ett tillfälle den nästan 
enda sammanstötning, som jag under denna tid funnit i 
protokollen, mellan rektor och konsistorium. Rektor var då 
juristen Sidenius och prorektor teologen Lenaeus.

Anledningen till tvisten var denna. Den 13 juni 1642 
gjorde några unga Kurckar sitt ”válete”, d. v. s. sitt avskeds- 
gästabud, emedan de nu efter fullbordade studier tänkte 
lämna universitetet. Om festens avslutning rapporterades, 
att gästerna, då de begåvo sig från festen, samlade sig utan
för akademivaktmästarens hus och kastade ”sten på dörren, 
i fönstret och allestädes på mina stugoväggar. Jag hade”
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— yttrade vaktmästaren — ”ett litet barn, som låg i vaggan 
inför fönstret, och jag visste intet annat än att de skulle 
slå ihjäl barnet. De sköto med pistoler genom fönstret in 
uti stugan, och sådant övervåld skedde mig hela den natten.” 
Deltagarna voro de båda Kurckarna, Sparrarna, en Posse, 
Ture Turesson, en tysk adelsman Carolus Bönhart, Johannes 
Rethe, Johan Göder m. fl. — alla åtföljda av sina drängar. 
Alldeles oförberedd var vaktmästaren icke, ty Gustav 
Kurck, som måtte ha haft ett horn i sidan till honom, hade 
på aftonen slagit en sten i huvudet på vaktmästaren. Denne 
anade då, att natten ingalunda skulle bli lugn, och gick 
därför till rektor för att bedja denne att lysa konungens 
fred över vaktmästarens hus och anhöll att få slippa gå vakt 
om natten. Men det blev tydligen värre än han fruktat. 
Först började Kurckarna att skjuta in genom fönstret, och 
när krutet tog slut, skickades Rethe — mitt i natten — till 
apotekaren, som tycks ha handlat med denna farliga vara 
och beredvilligt lämnade ut den, mot det att Göder satte 
en riksdaler i pant. Karl Sparre och Göder sköto också, och 
när Sparre skjutit, omfamnade Rethe honom, dansade och 
gratulerade honom; innan de sköto, sattes pistolpiporna in 
genom fönstret. Så sprungo de över gärdesgården och fingo 
tag i ett ämbar, som slogs sönder, och grinden lyftes av 
hakarna och kastades på gatan. Detta vilda oväsen höll på 
från klockan 11 om natten till klockan $ på morgonen, utan 
att akademivakten vågade eller kunde avstyra det. Särskilt 
fräck tycks Göder ha varit, ty när saken sedan kom före 
i konsistorium, ”svarade han med sådant rop och sådana
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affekter, att professores skämdes för hans näsvishet; som
liga gingo ock ut”.

På söndagen näst efter samlade sig professorerna i kyrkan 
och beslöto då att låta häkta våldsverkarna, och cursorn 
Haquinus skickades att föra dem i arresten. Men rektor 
tycks sedan ha givit kontraorder, ty prorektor Lenaeus 
berättade, att cursorn kommit till honom och sagt, att rektor 
befallt honom att arrestera icke Kurckarna, utan — deras 
praeceptor. I det akademiska kollegiets namn skickade 
Lenaeus honom då tillbaka att arrestera Kurckarna själva 
och gav dessutom cursorn en uppsträckning för hans flathet.

Det oaktat blevo Kurckarna icke arresterade, utan hade 
i stället den oförsyntheten att anklaga — vaktmästaren. 
Då konsistoriet började, ”berättade magnificus rector, att 
Kurckarna hava i går sagt sig skola göra en fullmäktig, 
som i dag här in consistorio skulle utföra en sak emot 
Johannem, academiae vaktmästare. Då tillfrågades rektor, 
om de voro arresterade eller ej. Rektor svarade, att de icke 
voro arresterade, utan de ville själva skicka en in consisto- 
rium, som saken utföra skulle”. Häremot invändes, att kon
sistorium beslutat deras arrestering. Men rektor svarade, ”att 
det var skrock uti, hoc est nullitas processus, ty de säga, att 
de intet voro under akademien, alldenstund de hade vale- 
dicerat”. Professor Loccenius berättade då, att Kurckarna 
sagt, ”att doktor Joh. Lenaeus haver arresterat dem, och 
hans arrest akta de intet, alldenstund han är intet rector 
academiae; därför äro de intet arresterade”. Då framställdes 
i konsistoriet följande frågor till rektor:
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”Magnifiée domine rector! Begärdes det icke av Eder i går 
i kyrkan, att I skulle låta arrestera dem?” Svar: Ja.

”Haven I då låtit arrestera dem?” Svar: ”Nej, ty de 
hava intet aktat detta forum, alldenstund de hade vale- 
dicerat.”

Då det påpekades, att det varit rektors skyldighet att 
enligt konsistoriets beslut arrestera dem, svarade denne, att 
”de sade, att de skulle sätta en i sitt ställe” (förmodligen 
informatorn).

Då konsistoriet förklarade sig icke kunna nöjas med detta 
svar, fortsatte rektor: ”Kurckarna hava sagt, att vakt
mästaren var en homo infamis. Därför ville de intet svara 
honom eller stå till rätta med honom, varken de eller någon, 
som därmed var intresserad.” En konsistorialis genmälte då, 
att, om han varit rektor och någon sagt detta till honom 
om en akademiens tjänare, så hade han blott av denna orsak 
häktat honom, och Lenaeus förklarade, att han i konsisto
riets namn givit häktningsordern. Detta tycks särskilt ha 
upprört Sidenius, ty han sade sig ha hört några smädliga 
ord, att han endast vore prorektor, Lenaeus den rätte 
rektorn. Dessa ord skulle Lydert Adolfsson ha sagt, men 
kanske att han icke vore den förste. Det vittne, som härom 
hördes, intygade dock, att Lydert sagt raka motsatsen: att 
Sidenius var rektor och Lenaeus prorektor, ”vilket efter det 
var ingen för när sagt, kunde man intet vidare därom tala”.

Längre kom man icke med denna sak. Rethe, Göder och 
den tyske adelsmannen arresterades, men de högadliga 
herrarna gingo fortfarande fria och brydde sig ej ens om
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att infinna sig i konsistoriet. Såvitt jag kunnat finna, und- 
kommo de ock alla efterräkningar för den animerade festen, 
ty protokollen innehålla intet vidare i denna sak.

Det var heller icke lätt att behandla en adelsman som en 
vanlig student, ty dessa åberopade sitt privilegium att blott 
behöva svara inför Svea hovrätt, och med anledning av 
ett annat mål nödgades konsistoriet utförligt försvara sin 
domsrätt. Dessa nobiles voro cives academic! såsom andra 
och hade genom studenteden förpliktat sig att lyda akade
miens lagar. Dylik jurisdiktion utövades ock vid alla väl
beställda akademier. Motsatsen skulle leda till upphävandet 
av all disciplin. Föräldrarna hade ju givit barnens privat- 
praeceptorer rätt att kroppsligen avstraffa dem, där de 
sådant förskylla och utan hänsyn till deras adliga privi
legier. Vi skulle icke praeceptores publici sammalunda utan 
privilegiernas praejudicio få döma dem för brott, så länge 
de äro studiosi? Enligt privilegierna kunde en adelsman väl 
blott dömas av en like, men man förmodade, att senatus 
academicus, vars praeses var cancellarius regni, icke skulle 
kunna vräkas såsom domstol.

Regeringen stod tydligen på samma ståndpunkt, men 
vågade icke genast uttala sig och skrev därför, att ”Kungl. 
Maj:t gärna hade givit en äntelig resolution, att senatus 
academicus skall döma in criminalibus så studiosos nobiles 
som de andra, som under akademiens jurisdiktion höra, men 
emedan några av riksens råd pretenderá adelns privilegier, 
förmenandes dem vara av det förstånd, att senatus acade
micus icke må döma studiosos nobiles in criminalibus, så 
haver Kungl. Maj:t med äntlig resolution däröver velat låta
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bero, till dess Hennes Kungl. Maj:t haver låtit med ridder- 
skapet däröver kommunicera”.

Under sådana förhållanden var det nog en ganska vansk
lig sak att hålla åt de högadliga junkrarna, utan man fick 
i stället vända sig mot deras praeceptorer — i förbigående 
kan nämnas, att en dylik ung herres hovstat kunde vara 
ganska ansenlig; Gustav Baner hade till och med sin egen 
apotekare med sig.

1644 inkallades praeceptores nobilium i konsistoriet, där 
man förehöll dem, att de skulle tillhålla sina lärjungar att 
gå på de offentliga föreläsningarna och andra exercitia, 
särskilt sådana, som lämpade sig för deras ålder. Dessa unga 
nobiles skulle ej få hålla offentliga orationer — en omtyckt 
övning — på samma timmar som professorerna höllo sina 
föreläsningar, så att de icke togo timmarna (och audito
rierna) från professorerna. Särskilt skulle praeceptorerna 
akta på sina disciplar vid gästabud, att de ”icke slå sig 
boven fulla, ty därför bliva praeceptores bjudna, att de 
skola hava inspektion på sina disciplar och i rättan tid följa 
dem hem”.

Praeceptorer förekommo icke blott för de adliga studen
terna, utan, som det tycks, också ganska talrikt för de 
oadliga, som ofta, även de, voro smågossar. Om lönevill
koren för en dylik praeceptor ge oss protokollen i förbi
gående en upplysning. En Benedictus Paludius hade varit 
praeceptor för Mäster Samuels i Wåla söner, och inför kon
sistorium anklagade disciplarna sin lärare, att han ”pante- 
vis” tagit några böcker från dem. Benedictus svarade, att 
Mäster Samuel lånat honom böckerna, men att han behållit
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dem, när han och eleverna flyttade från varandra, ”ty 
han ville gärna hava något för omaket att hava läst för 
barnen (fyra stycken gossar). Utom kosten lovade Mäster 
Samuel mig 4 riksdaler för vardera, det är 16 riksdaler om 
året. Jag var där i tre år och några månader; alltså stå mig 
än 26 riksdaler till rygga, och därför behåller jag böckerna”. 
Detta tycktes konsistorium billigt, och eleverna fingo därför 
uppmaning att skriva till sin fader, att han kontenterade 
Benedicto för dennes omak.

Att hålla ordning på denna brokiga samling, av vilken 
en stor del aldrig ens fått lära sig den disciplin, som inhämtas 
i skolorna, var naturligtvis ej lätt, och de medel, som an
vändes, voro föga effektiva. Vid varje termins början sam
mankallades den akademiska ungdomen för att antecknas 
till de föreläsningar, som var och en hade ”lust” att åhöra. 
Men en stor del hade tydligen ingen ”lust” alls, antecknade 
sig icke eller skolkade. Ett särskilt bekymmer hade man 
därav, att studenterna massvis avlägsnade sig från staden 
före terminens slut, och Skytte såsom gammal skolmästare 
beklagade sig ofta över detta oskick. Även Oxenstierna hade 
i samma avseende skarpa anmärkningar mot professorerna, 
som dock troligtvis hade rätt däri, att de stodo maktlösa 
gentemot detta missförhållande. Enligt statuterna voro 
ferierna mycket korta — fjorton dagar vid jul och påsk 
samt trettio dagar under rötmånaden. Men i verkligheten 
hade man redan då ungefär samma terminsindelning som nu. 
Studenterna kunde ju ej på fjorton dagar eller en månad 
resa fram och tillbaka till sina avlägsna hembygder och 
hade ej heller råd att ligga borta hela året.

287



UPPSALA PÄ 1640-TALET

Då Oxenstierna den 28 juni 1647 kom till Uppsala, an
märkte han, att rötmånaden ”kommer ännu icke på fjorton 
dagar, och redan fjorton dagar förut äro mesta och största 
delen av studenterna sin kos”. Icke heller plägade de komma 
tillbaka förrän en månad efter rötmånadens slut, och på 
detta sätt blev rötmånaden icke trettio dagar, utan tre 
månader, ”Gud give, att skulden ej redunderar in profes- 
sores”, och sedan, fortsatte kanslern, komma marknads
dagarna, vilka ”heller intet praktiseras på andra universitet, 
ty jag minnes, att Casselius i Rostock han läste ock i själva 
marknadsdagarna, och många gingo att höra på honom”. 
Men professorerna svarade, att de för sin del gärna ville 
läsa hela året om, såvida de kunde få sina auditores kvar. 
Härpå genmälte kanslern: ”Jag förstår. Kommer professorn 
tillstädes och finner ingen av sina disciplar, så sätter han 
sin hatt uppå och går sin kos.” Professorerna upprepade, att 
de ej hade någon möjlighet att kvarhålla studenterna, när 
dessa ej längre hade några ”tjänliga livsmedel”, och stipen
dierna räckte ”ej till spisning över hela året”. Kanslern an
såg då, att man borde sträva dit hän att få stipendierna 
ökade.

Vid ett senare besök i Uppsala återkom Oxenstierna till 
stipendiefrågan och dess förhållande till ferierna. Han ville 
då, att ingen stipendiat skulle få resa bort utan tillstånd av 
inspector stipendii, och vid resan skulle han giva inspektor 
en sedel med uppgift om dagen, då han lovade att vända 
tillbaka. När professorerna här anmärkte, att de flesta stu
denterna voro så fattiga, att de måste vara borta längre tid 
från akademien för att förtjäna så mycket, som de behövde
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för att under återstoden av året kunna studera vid universi
tetet, svarade kanslern: ”Den, som är så pauper, vartill skall 
han vara vid akademien? Jag vill säga Eder, goda herrar, 
dragen hellre ihop stipendierna och gör man 100 av de 150, 
att de bättre må kunna bliva uppehållne; de måste alltid 
hållas kvar.”

Tyvärr kan adeln ej frikännas från allt ansvar för det 
sätt, på vilket stipendierna bortgåvos, och även så höga 
herrar som Per Brahe, Torstensson, Gyllenhielm och till och 
med Oxenstierna höllo sig ej för goda att skriva till kon
sistorium och rekommendera en eller annan skyddsling, som 
de mycket väl själva kunnat underhålla. Och en dylik 
rekommendation var naturligtvis så gott som en befallning 
för konsistorium. Så t. ex. begärde Oxenstierna ett stipen
dium för sin fogdes son. En annan gång begärde han, att 
en Petrus Wordman skulle få behålla ett stipendium regium, 
oaktat han erhållit ett stipendium Trolleanum. Men härpå 
svarade professorerna, ”att de Hans Ex. Cancellarii rekom
mendationer alltid och gärna i all ära hålla i de saker, dem 
står till att göra. Men där de skola anse voluntatem testatoris 
och sina avlagda juramenta, kunna de ej Petro Wordman 
villfara, alldenstund han hundrade riksdaler stipendium 
eljest bekommit haver och otaliga många vackra och snälla 
ingenia finnas, som stipendium affektera”.

För övrigt hörde det till 1600-talets seder att till allt 
bruka privata rekommendationer. Så skrev biskopen i Skara 
till konsistorium och bad, att hans son skulle få bli professor 
i praktisk filosofi, och konsistoriet svarade hövligt, att som 
förslaget redan var inskickat till Kungl. Maj:t — på andra
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personer — var det nu för sent att ”honom därtill pro
movera”. Vid ett annat tillfälle upplästes ett brev från 
Dr Emporagrius, där han bad om någon hjälp för en grekisk 
arkimandrit att lösa sig ur turkisk fångenskap, och egen
domligt nog gav konsistorium denne 10 riksdaler ex fisco 
academiae. På samma sätt fingo andra charlataner då och 
då understöd. Universitetets fiscus användes för övrigt till 
ganska besynnerliga utgifter. Så ansåg sig konsistorium 
1649 skyldigt att förära landshövdingen Svante Sparre ”en 
faddergåva”. Denna skulle tagas ”ex fisco, men emedan där 
nu inga penningar inne äro, låntogs av M. Boetio (ränt
mästaren) 50 dukater till samma faddergåva”.

Men vi återvända till de försök, som gjordes att utöva 
någon disciplin över studenterna. 1641 gjordes ett dylikt, 
som troligtvis ej ledde till något resultat. Då syntes nämligen 
”allom gott och rådsamt vara, att här hålles en grann och 
noga inspektion över studenterna, att ingen går här lat vid 
akademien, som är studiorum gratia hit kommen, och att 
ingen måtte missbruka den akademiska friheten, ty hon bör 
vara skälig. Och att denna generalis inspectio må sin fort
gång hava, solliciteras hos välborne landshövdingen, att 
Hans Härlighet så laga ville, att var borgare i staden komme 
en gång om året till att namngiva sina gäster efter den 
ordning i Stockholm, Holland ,och annorstädes är”. Skytte 
befallde väl, att denna ordning genast skulle sättas i verket, 
men sedermera hör man aldrig talas om denna inspektion, 
och förmodligen kom den av sig redan vid ingången.

De flesta oordningar härledde sig naturligtvis av det 
under 1600-talet gängse, våldsamma superiet. Men såvitt
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jag funnit, bestraffade man aldrig någon student, därför att 
han varit drucken — detta ansågs tydligen både tillåtligt 
och naturligt. Konsistoriet sökte dock motverka superiet 
därigenom, att det 1640 genomdrev ett beslut, att rusdrycker 
icke skulle få säljas efter klockan 8 om vintern och ej efter 
klockan 9 om sommaren. Men ehuru borgarna gått in därpå, 
var det dock alldeles emot deras önskan, ty de ville förtjäna 
så mycket som möjligt på studenterna. 1644 berättade rektor, 
”att borgmästare och råd hava mot plakatets lydelse, som de 
tillika med oss underskrevo, givit krögarna lov att sälja öl 
till 12 slår om natten”. Någon niostängning tycks också 
endast periodvis ha förekommit, och av protokollens rätte
gångsreferat att döma synes det aldrig ha mött några svårig
heter att få öl eller vin. Mitt i natten skickades en dräng 
eller en piga att hämta dryckesvaror, och dessa såldes tyd
ligen dygnet om icke blott från de mera renommerade 
källarna — Stadskällaren och ”Adolfs källare” — utan som 
det tycks också av borgare, som ej direkt drevo krog
näring.

Men om man ej straffade dryckenskapen, straffade man 
däremot de förseelser, som begingos under ruset. Ofta före
falla dessa ganska oskyldiga. Så anklagades en Olaus Mar
tini Nycopensis av universitetets vaktmästare, därför att 
han natten efter rektorsbytet ”haver tagit en vadmalsjacka 
på sig och alltså gått förklädd”. Då hade han ställt sig på 
dombron och ropat. Därför greps han av vakten och fördes 
till prubban. Olaus Martini bekände, att så sant var, men 
förklarade, att han blott ”för lust skull dragit på sig samma 
jacka”. Vid ett senare förhör i denna riksviktiga sak för-
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tydligade han sin uppgift därhän, att han gjort det ”för lust 
skull, och endels därför att det var mycket kallt”. Med 
denna förklaring tycks väl konsistorium ha nöjt sig, men 
brottslingen hade dock fått tillbringa nära en månad i fäng
else, ty han hade arresterats den 25 november, och först den 
16 december släpptes ”Olaus Nycopensis, som hade förklätt 
sig i vadmalsjacka”, lös ur arresten, dock blott såvida han 
kunde skaffa sig en löftesmän, att han efter julhelgen åter 
skulle inställa sig inför rätta.

Vida mildare var man vid beivrande av en osed, som 
i våra ögon förefaller mycket betänklig, men som man på 
1600-talet tycks ha betraktat såsom jämförelsevis oskyldig, 
nämligen bruket att vid alla möjliga och omöjliga tillfällen 
skjuta och skjuta skarpt. I statuterna var väl dylik skjut
ning förbjuden vid straff av relegation, men det hjälpte 
icke, och 1640 utfärdade konsistorium med lika liten effekt 
en särskild varning mot det onödiga skjutandet, ”förehål
landes den stora farlighet, som därmed följer, när loden så 
utsläppas utan någon nöd och trångmål”. Redan 1642 nöd
gades man likväl upprepa förbudet: ”att ingen skall skjuta 
inne i staden varken dag eller natt. Först förbjudes det på 
predikstolen, och sedan skola cursores och vaktmästaren se 
granneligen efter, vem det är som skjuter, och referera dem 
till rectorem, rector till consistorium. Sedan begärdes av 
välb. landshövdingen, att han befaller borgmästarna, att de 
utse en skottplats åt dem, som äntligen skola skjuta”. Denna 
skjutbana kom emellertid icke till stånd, ty 1644, då Skytte 
var i Uppsala, ”proponerades om den gruvliga skjutning 
här i staden övas. Somliga professores mente rådligt vara,
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att en viss skottplats utom staden därtill förordnades. Det 
tyckte praeillustris cancellarius intet rådligt vara, ty de 
unga skola utan tvivel därigenom fördärvade vara”.

En annan bidragande orsak till den allmänna osäkerheten 
låg däri, att studenterna tyckas ha varit beväpnade med 
svärd. Det var visserligen förbjudet att dra blankt på 
gatan — och vakten tog då svärdet i beslag — men något 
förbud att bära värja vid sidan fanns icke, och vid minsta 
anledning kom den ur slidan. Blodiga slagsmål mellan stu
denter och vakt, studenter och borgare samt studenter emel
lan voro därför ganska vanliga. Även dråpen voro jäm
förelsevis talrika, och nästan alltid hade de begåtts under 
rusets inverkan. Ett dylikt lät på sin tid mycket tala om sig. 
Det skedde vid Karl Gustavs besök i Uppsala, då akademi
staten gav en dundrande fest för den unge fursten. När han 
om natten följts hem, ville hans druckna tjänare ha mera 
dryckesvaror och begåvo sig till stadskällaren, på vars dörr 
de började att bulta. Akademivakten, som lockats dit av 
bullret, förehöll dem då ofoget, men hovmästarens tjänare 
manade ut vakten att slåss en mot en. Vakten undvek 
emellertid strid och drog sig undan, och dryckesbröderna 
begåvo sig tillbaka till gästabudsgården, dit en av dem 
skickades in att begära en kanna öl, som de drucko ur på 
gatan. Efter detta gingo några in. Men Lars Nilsson, Peder 
Lakej och en stalldräng Erik stannade kvar på gatan. I det
samma kom vakten ånyo, och Peder Lakej drog då blankt, 
ehuru Lars och stalldrängen bådo honom ”sticka sitt svärd 
in. Men Peder var så drucken, att han det själv icke kunde 
göra, utan stalldrängen steg till och stack hans svärd in.
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Men när Lars såg, att vakten nalkades närmare, sände han 
stalldrängen in efter mera öl, och när stalldrängen Erik 
hade fyllt kannan och var på gården samt skulle bära ut 
henne, kom Bengt Baaz’ pojke löpande från gatan och 
mötte stalldrängen på gården, sägandes: De överfalla Lars 
ute. I detsamma satte han ned kannan och lopp in och 
gjorde Karl och Anders, som i stugan voro, kunnigt. När de 
i allsomstörsta hastighet utkommo, låg Lars nederslagen på 
gatan, och i detsamma vek vakten av och hade Lars’ svärd 
med sig”.

Hur själva dråpet gått till, blev aldrig rätt klart, ty 
vakten berättade blott, att en av dem slagit till Lars Nilsson 
med bardisanen, och Peder Lakejs vittnesmål var för denna 
sak föga upplysande. Han bekände, ”att han inte visste, 
vem som begynte perlamentet, ej heller såg han, huru det 
tillgick. Han hörde ock ropas: Slå, slå. Men vem som 
ropade, visste han intet, utan i detsamma slog en till honom 
på hans vänstra hand med en bardisan. Ett ölglas hade han 
i handen, när han fick hugg av bardisanen. Det sände han 
efter honom, som slog honom med bardisanen. Men var det 
tog, vet han icke. In summa: han visste intet visst att be
rätta, huru det var tillgånget, ty han var mycket drucken”.

Resultatet blev, att Nils vaktknekt, som huggit Lars med 
bardisanen, dömdes till 80 markers mansbot.

Vanliga slagsmål hörde naturligtvis så att säga till ord
ningen för dagen — kanske snarare: för natten — och med 
avseende på dem var man ovanligt härdad. Protokollen 
bestå t. ex. blott en kort notis åt det faktum, att en student
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bitit tummen av en annan; den anklagade erkände och fick 
böta 12 marker vitt mynt.

Dessa slagsmål få naturligtvis också skrivas på rus
dryckernas konto. Typiskt för dylika slagsmål är ett, som 
1641 etablerades på stadskällaren. En danskfödd stock- 
holmsborgare Peder Claesson hade där träffat en student 
Jonas Humble, och tydligen hade bägge tagit sig rundeligen 
till bästa av källarens håvor. Konversationen började där
med, att borgaren hånande frågade studenten, om han kunde 
säga, vad han hette på latin. Denne svarade: Jag heter 
Johannes Olai Smolandus. Sedan ”juten” därpå yttrat, att 
smålänningarna blott voro jutarnas bastarder och en jute 
bättre än tre svenskar, kallade han studenterna svartfåglar, 
pepplingar m. m. ”Dessa och andra slika jutens hädiska 
ord” — sade Humble — ”kunde jag intet lida, utan steg 
till honom och begynte slå på honom, alldenstund han icke 
ville hava med sådana ord fördrag, oansett vi ofta förmante 
honom därtill.” En mäster Aron ”vid mässingsbruket, vilken 
var i lag och stallbroderskap med juten och endels höll med 
honom emot studenterna”, blev av denna anledning kind- 
pustad och hårdragen.

Såsom härav framgår, var man ytterst känslig för 
okvädinsord, vilka för övrigt mycket flitigt användes, och 
på dessa ge oss protokollen en rik förteckning. Straffen 
voro här jämförelsevis hårda; så fingo två studentdrängar 
böta 2 riksdaler, därför att de kallat vaktknektarna ”lång- 
rumpor”, och en student, som titulerat borgmästaren för 
”skinnbracka”, fick gälda sitt brott med 40 marker vitt 
mynt.
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Att döma av protokollen var spel däremot jämförelsevis 
sällsynt. Under hela den period, vars protokoll jag genom
gått, kan jag blott erinra mig en enda punkt, som handlar 
därom. En östgöte klagade där på en annan, tydligen äldre 
landsman, att denne först tvingat honom att bjuda, därnäst 
spelat av honom en kanna vin och till sist kindpustat 
honom. Men av dessa förseelser fäste sig konsistoriet blott 
vid örfilarna.

Stölder och inbrott, begångna av studenter, voro däremot 
talrikare, än man kunnat förmoda. I de flesta fall är det 
väl blott fråga om småsaker. Men verkliga yrkestjuvar 
tyckas dock ha funnits, och med ett par dylika göra vi 
bekantskap i protokollen från 1650. I mars anklagade en 
skomakare två studenter, Israel Danielis och Petrus Olai, 
för en större skostöld: 68 par skor, 12 par nyförskodda 
stövlar, 14 stövelskaft av ryssläder och 11 par förskor av 
samma slags läder. Båda de anklagade bekände och upp- 
gåvo, att Gustav Skyttes tjänare Claes Wolf såsom tredje 
man deltagit i inbrottet. Enligt vad Petrus Olai berättade, 
hade Israel på gatan meddelat honom, ”att han och Skyttens 
Claes hava rådslagit, att de den andra natten efter ville 
taga en hop med skor från Matthis Witte, och Claes har 
skådat alla omständigheter. Sedan kommo de i gården, var 
de skulle få mat. Claes var före dem. Efter måltiden följdes 
de tre ut. När de kommo utom porten, sade Claes till Israel: 
Har du sagt för Petro, vad vi akta göra? Ja, svarade Israel. 
Rätt så, sade Claes, viljen I gå med, Petre? Petrus svarade: 
Jag har intet berett mig därpå. Varför icke, sade Claes, vem 
far åt Eder, allenast att I kommen med oss och står på
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skyltvakt? I skolen veta, att det gäller fuller mer oss, som 
skola ingå. Således lät Petrus sig Övertala. Andra aftonen 
kommo de alla tre tillhopa på gatan. Då sade Claes: På 
stund vilja vi sätta i väg. Ja, fritt, sade Israel. Så kommen, 
sade Claes, och följen mig upp uti Dr Olof Laurelii vind 
så länge, till dess att klockan slår 12. Då 12 slog, gingo de 
åstad. Claes hade en yxa och bröt ifrån fönsterluckan, slog 
även ut en ruta och tog utav fönsterhaken, gick så in, tog 
stövlarna först och en hop med skor. Israel tog en rysshud 
och lade mesta parten av skoma däri. Claes tog de andra. 
Sedan gingo de i Dr Olof Laurelii vind igen. Claes tände 
upp ett ljus och bytte skorna. Så var där en ny karduan- 
stövel, som ingen make hade. Den tog Claes och sade: vi 
måste änteligen gå tillbaka och se åt, att vi kunna få igen 
den andra stöveln. Ja, må göra, sade Israel, vi vilja sätta 
åstad. När de då kommo dit, sade Israel: Släpp mig nu in, 
intet duger du, Claes. Så gick Israel in, kastade ut skor med 
famnen och alltsammans det olaskade lädret. Det buro de 
i samma vind och bytte sig emellan. Denna Petri relation 
bekände Israel sann vara”.

Med anledning av denna stöld började man rannsaka 
också rörande andra, som under den senaste tiden blivit 
begångna i Uppsala, och vid detta tillfälle uppträdde en 
pistolmakare och anklagade Israel. I oktober föregående år 
hade en större stöld blivit begången hos honom, nämligen 
9 par pistoler, 2 par långbössor och 2 par pistollås, och för 
denna stöld hade han anklagat Israel och en pojke vid namn 
Mårten, som var tjänare hos en annan student, Ericus 
Andreae. Mårten hade väl häktats, men till sist hade både
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han och Israel frikänts, då pistohnakaren endast kunde 
komma med några indicier och ingen fullständig bevisning. 
Israel hade då haft den oförsyntheten att för falsk angivelse 
anklaga pistolsmeden inför rådsturätten, som dömt smeden 
till penningböter och fängelse.

Men nu togs denna sak upp på nytt, och därtill hade man 
så mycket större anledning, som Israels förre medanklagade, 
pojken Mårten, kort förut blivit mördad. De stulna pisto
lerna hade dessutom anträffats hos Israel.

Till stölden hos pistolmakaren var tydligen icke värt att 
neka, och den bekände Israel också, men om de andra tjuve- 
rierna sade han sig sakna all vetskap. Så frågade rätten, om 
han visste, att pojken Mårten var ihjälslagen. Härpå sva
rade han först, att han hört någon ”glunkan” därom. Men 
omedelbart därefter uppgav han, att det uppgivits, att en 
Per Schult slagit ihjäl honom och därför rymt, och slutligen 
var han så inne i saken, att han påstod, att Schult bett 
honom ta saken på sig och rymma, så att Schult sedan 
skulle kunna få skylla på honom. Men härpå svarade kon
sistoriet: ”För oss, som i rätten sitta, är berättat, att du, 
Israel, Schulten och Claes hava ihjälslagit Erici Andreae 
pojke.” Men Israel nekade alldeles.

Ett annat brott kunde han däremot ej bestrida, nämligen 
att han med våld tagit ut ett par fångar, som sutto på 
slottet. På frågan, om han slagit vaktknekten och släppt 
fången, nödgades han svara: ”Jag slog honom en släng 
i huvudet med yxhammaren, och strax föll han ned. Åter 
slog jag honom ett slag och hjälpte den andra fången över 
balken.”
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Med en dylik meritlista var emellertid utgången klar, och 
Israel Danielis dömdes från livet och avrättades. Men även 
hans medbrottsling vid skostölden Petrus Olai ”dömdes från 
livet för sitt begångna tjuveri”, ehuru straffet, som det före
faller, sedermera av hovrätten mildrades.

Det jämte slagsmålen vanligaste brottet bland studen
terna var lägersmål, och här var rättsuppfattningen mycket 
sträng. Ty utom det att konsistorium straffade brottsling
arna, sökte det också — ibland med framgång, ibland utan 
— att tvinga kontrahenterna till äktenskap, även i fall, där 
vår rättsuppfattning skulle draga sig för en dylik lösning. 
Ett exempel kan här anföras, som är ganska belysande. En 
dräng hos professor Bringius, Matts Andersson, överbevisa
des om att ha stått i ett otillbörligt förhållande till skol
mästarens kokerska Malin. Han sattes då genast i arrest, 
och vid nästa konsistorium (den 11 februari 1643) före- 
kallades han och frågades, huruvida han ville äkta Malin 
kokerska. Därtill nekade han och anförde såsom skäl, att 
hon förut haft barn med andra. Malin bestred visserligen 
icke detta, men påstod, att han i alla fall lovat henne äkten
skap. Konsistorium beslöt då att uppskjuta frågan och be
fallde, att Matts skulle återföras till fängelset. Den 15 
februari förekallades de på nytt, och Matts tillfrågades åter, 
om han ville äkta Malin, vartill han nekade. ”Då förehölls 
honom, att han för detta och andra paddestyckens skull 
skulle sättas i knektestocken, när nämnden kommer, så framt 
han icke vill äkta henne. Så inkallades ock hans fader och 
tillfrågades, vad han styrkte sin son till. Han svarade, att 
de hava intet tagit honom till råds tillförene; därför vill han
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slå sig därifrån nu. Dock mente han det icke ske kunde, 
efter hon tillförene kränkt var; sade likväl intet mycket 
därom, utan ville väl vara nöjd med det sonen vorde göran
des i saken. Här utvisades de att talas vid. När de kommo 
in, begärde de dilation, till dess att han skulle få tala vid 
mor sin, vilket ock blev honom efterlåtet.”

Ehuru konsistoriets giftermålsförslag således mottagits 
mer än kyligt av Matts Andersson, gåvo professorerna sig 
icke, utan förekallade honom ånyo dagen därpå och frågade 
honom, om han nu var villig till äktenskap. Han svarade: 
”Jag vet intet, hur jag skall bära mig åt.” Men fadern var 
medgörligare och sade: ”Han skall fuller en hava, det kan 
vara lika gott — jag lägger mig icke stort däri.” Omsider 
— fortsätter redogörelsen — ”lovade Matts Andersson, att 
han ville taga henne till sin äkta hustru, och räckte först 
henne, sedan rectori magnifico och närvarande professoribus 
sin hand därpå”. På grund av hans därigenom ådagalagda 
moral bestämdes böterna blott till 10 marker vitt mynt.

Men frågan var därmed ej till ända, ty den 12 april 
uppenbarade sig den trofasta Malin i konsistoriet och be
rättade då, att Matts nu ville rygga sitt löfte. De avvisades 
då till kyrkoherden med begäran, att denne utan vidare 
ville viga dem, och på det att Matts icke skulle utebli 
vid ceremonien, lät rektor under tiden häkta honom. Som 
vi förut sett, var universitetets fängelse ej det bästa, och den 
19 april nödgades rektor berätta, att Matts rymt både från 
fängelset och Malin. Men som konsistorium förnummit, att 
han tänkte att frivilligt ge sig till soldat, beslöt man att 
skriva till mönsterherrarna, att de skulle gripa honom och
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försända honom till konsistoriet. Huruvida brevet hade 
effekt, framgår ej av protokollen, men drängen blev verk
ligen fasttagen och ånyo satt i fängelse, vägrade fortfarande 
att äkta Malin, bröt sig till sist åter ut ur arresten och 
lyckades denna gång att bevara sin frihet.

Det sedliga nit, av vilket professorerna voro besjälade, 
framgår av en annan anteckning, då åter en professors- 
dräng åtalades för samma brott som Matts Andersson. Han 
nekade naturligtvis, men — heter det i protokollet — ”det 
hördes fuller på pronunciationen, att han intet är fri för 
henne”. När det sedan visade sig, att han haft dylika för
bindelser också med två andra pigor och att dessa heller 
icke voro några dygdemönster, utbrusto domarna: ”Vad 
skall man göra med ett sådant lättfärdigt sällskap? Vi hava 
ingen lag därom. Men då brotten växa, må straffen växa, 
och han böte 40 marker vitt mynt, medan han andra resan 
haver försett sig.”

Då de kvinnliga kontrahenterna voro av ett alltför tvivel
aktigt rykte, nöjde sig konsistorium dock med böter. Så hade 
en student, Andreas Rimboensis, haft ett äventyr med Hend- 
rich Franssons piga: ”intet vill Andreas taga henne till äkta, 
ej heller står hon efter honom, ty hans fader haver givit 
henne 2 riksdaler i förlikning, vilket hon bekände in con
sistorio.” Konsistorium dömde honom då blott till ett års 
relegation, 10 dalers ersättning och en riksdaler i bötespen- 
ningar till kyrkan. En annan student, som haft en förbin
delse med ”Olof Larssons gamla tjänstepiga”, blev något 
hårdare straffad, nämligen med 10 dalers böter och två års 
relegation. En tredje student, Laurentius Laurentii Smo-
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landus, hade gjort upp om ett nattligt möte med Anna Pers- 
dotter och i det syftet på förhand förärat henne två riks
daler. Emellertid ångrade han sig — om av moraliska eller 
ekonomiska motiv upplyser ej protokollet — underrättade 
Anna om, att han åtrat sig, och fordrade därför tillbaka 
sina två riksdaler. Då Anna emellertid höll på att gjord över
enskommelse skulle stå vid makt och i varje fall vägrade 
att återställa kärleksgåvan, var Laurentius Smolandus nog 
oridderlig att ”slå henne all blå”. Anna klagade då inför 
konsistorium och påpekade, att hon dessutom fått löfte om 
två skålpund smör för sin beredvillighet, vilka hon således 
hade att fordra. Laurentius förnekade naturligtvis allt detta, 
och konsistorium fann praesumtiones vara både pro et 
contra, men dömde honom dock till två dagars arrest och 
tolv markers böter.

I allmänhet voro konsistoriets domar milda, och det låg 
onekligen sanning i de ord, med vilka den akademiska 
senaten en gång inledde en dylik dom: ”Vi hava ynglingar 
att nappas med. Vi få intet döma så noga efter lagen, utan 
allenast ex aequo et bono.”

(1915)
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