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I N L E D N I N

EDELTIDENS asketisk-teologiska världs
åskådning hade i Södern kommit såsom 
en reaktion mot antikens ystra livsglädje. 
Denna livsglädje, kärleken till allt, som 
jordelivet erbjöd skönt och härligt, skulle 
nu undertryckas såsom syndig. Världslivet 
kom för den kristne asketen att stå såsom 
en skärande motsats till det evighetens rike, 
som hägrade bakom gravens rand. Detta 

världsliv var icke blott intigt och värdelöst för honom; det syntes 
honom även farligt och rent av fientligt. Dess lockelser, världens
yttre skönhet, köttets drifter, kärleken, förvärvsbegäret, lusten att 
verka inom det politiska samhället — allt detta var blott snaror, som 
den lede frestaren utlagt för hans själ för att leda denna bort från 
tanken på det eviga. Han skulle fly allt detta. Han skulle draga 
sig undan världen för att i klostercellens ensamhet rikta sitt väsens
alla krafter på det gudomliga; han skulle avsäga sig äktenskapets 
glädje, ty kärleken var såsom jordisk syndig, och familjelivets band 
var dock en boja, som höll honom kvar i den ofullkomliga värld, 
där — i olikhet mot den himmelska — hustrur ännu givas och 
tagas. Med gisselslag och fastor skulle han kuva köttets alla drifter; 
han skulle övergiva fader och moder, och framför allt skulle han 
döda sitt eget själviska jag, det är: undertrycka sin individualitet, 
ty hans själ skulle helt och hållet ägnas åt och gå upp i Gud.

Individualiteten och sinnligheten äro dock makter, som icke 
kunna dödas. Av ett starkt tryck kunna de väl för en tid hållas 
kuvade, men så snart trycket minskas, resa de sig åter med för
yngrad kraft.

Den medeltida teologien var ett, livet ett annat. Och i verklig
heten var medeltiden ingalunda — såsom man av dess teologi 
kunde förmoda — en späkningarnas och asketismens tid. En yster, 
ofta brutal levnadslust bryter inom litteraturen ej sällan fram, nästan

Medel
tidens 
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med samma kraft som under renässansen, och läser man t, ex. de 
franska fableauerna, är det, som låge det århundraden mellan dem 
och S. Franciscus’ tid. Men å den andra sidan lyckades denna 
glada naturalism aldrig att under medeltiden stiga till rangen av en 
allmänt erkänd världsåskådning. I teorien, om än icke i praktiken, 
böjde man sig här alltid för munkteologien, och ofta då man minst 
anar det, ofta då den store Pan synes fira sina gladaste orgier, 
kommer ett bakslag från den, trots allt, dock så livskraftiga asketiska 
världsåskådningen. Bertrand de Born, den eldige provençalske tru
baduren, vars liv förflyter såsom en käck riddarsaga, under kamp 
och kärleksäventyr, slår plötsligt om, avsäger sig världen, blir from 
och slutar sina dagar i den ensliga munkcellen. Ännu Boccaccio 
står värnlös mot denna världsåskådnings tryck. Decamerones glade, 
tanklöse författare gör mot slutet av sitt liv bekantskap med en 
väckelsepredikant, och mer behöves ej för att förvandla Fiammettas 
beundrare till en ångerfull syndare, som med ruelse blickar till
baka på hela sin föregående verksamhet.

Fästningen, som måste stormas, var således medeltidens asketiska 
världsåskådning, och detta skedde med renässansen, den nyvaknade 
livsglädjens och individualitetens tid. Den nya rörelsens hemland var 
Italien och det av lätt insedda skäl. Kontinuiteten med den antika 
bildningen hade naturligtvis alltid varit kraftigare i Italien än i andra 
land; huvudmassan av befolkningen var av romersk börd, språket 
ett dotterspråk av latinet, ruinerna talade där ännu sitt kraftiga 
tungomål, och å den andra sidan var kyrkans makt där vida mindre 
än annorstädes i den kristna världen. Italien ägde intet skolastiskt 
universitet som Paris, påven var för italienarna mindre en kyrkans 
herre än en världslig furste, de kyrkliga skandalerna, nepotismen 
och korruptionen trädde där mera ohöljt fram än annorstädes, 
och genom den livliga merkantila förbindelsen med saracener och 
greker hade italienarna lärt sig inse, att bildning och moral ej voro 
de rättrognes uteslutande tillhörighet.

I Italien bröt således renässansen först fram. Dess banerförare 
sågo däri blott antikens pånyttfödelse, men i själva verket var 
renässansen något vida mer än reproduktionen av en död kultur.

Renässansen betecknar i främsta rummet personlighetens frigörelse: 
det syndiga, upproriska jaget sprängde de fjättrar, som medeltidens 
asketism smitt åt personligheten, blicken, som förut fördjupat sig i 
ett översinnligt fjärran, öppnades åter för denna världens skönhet, 
naturen tedde sig ej längre såsom syndbelastad, utan lika lycksaligt, 
slösande skön som under antikens dagar, och begäret att genom
forska dess hemlighetsfulla djup vaknade åter till liv.

4



Petrarca — i så många avseenden den första moderna människan 
■ har i en gripande dialog, De contemptu mundi, skildrat den 
förtärande kamp, som han hade att utstå, då dessa båda världs
åskådningar, medeltidens och renässansens, bröto sig mot varandra 
i hans själ. Inför Sanningen själv samtala han och Augustinus. 
Augustinus, den kristna världsåskådningens representant, visar upp 
intigheten i alla hans strävanden, syndfullheten i hans kärlek och 
hans ärelystnad, Petrarca vrider sig under alla dessa anklagelser, 
vilka han ej kan gendriva, han lider djupt, men — han kan dock 
icke döda sin ärelystnad, han kan ej döda sin själviskhet eller 
uppgiva sin personlighet. Kristendomen har förlorat sin makt över 
hans sinne; utan att han själv insåg det, hade den antika heden
domen trätt i dess ställe.

Renässansen förblev länge en uteslutande italiensk rörelse. Engels
män, tyskar och skandinaver, som av en eller annan anledning 
kommo att uppehålla sig i Italien, påverkades väl av humanismen, 
särskilt i språkligt avseende, så att deras latin blev mera korrekt 
och elegant än munkens barbariska tungomål, men innerst förblevo 
de vanligen samma medeltidsmänniskor som förut.

Just under denna brytningstid vistades två svenskar i Rom, och 
det har ett visst intresse att jämföra dessa två alldeles olika typer. 
Den ene av dem var Heming Gadh, vilken efter att hava studerat 
1 Rostock och varit kansler hos biskopen av Linköping, 1481 av 
Sten Sture skickades till Rom att där bevaka Sveriges intressen 
mot Danmark. På sin post stannade Gadh i nära tjugo år — det 
Var under Sixtus IV:s, Innocentius VIII:s och Alexander VI:s tid—■ 
och han lyckades fullkomligt att tillägna sig de samtida romar
nas moral, utvecklade sig till en driven diplomat i Borgia-stilen, 
men utan att taga några intryck av den italienska renässansens 
konstnärliga och litterära intressen. I det fallet förblev han en 
nordisk barbar. Men det är något friskt och hurtigt över hela hans 
väsen, och även om man kan sätta dubbla frågetecken vid hans 
moral och hans religiositet, kan man icke förneka honom tempera
ment. Vid sin återkomst till Sverige satte han genast upproret i 
kang mot kung Hans, lät trots kapitlets motstånd välja sig till 
biskop av Linköping och stannade kvar såsom »electus» trots 
de bannbullor, med vilka han hotades. Sin tid tillbringade han 
eJ vid bönpallen, utan »stövlad och sporrad» i spetsen för sina 
knektar, på krigståg och vid belägringar. Han reser blidor, bygger 
pramar och svär som en äkta landsknekt: »Per dio, non sia fatto, 
de skola få hundratusen djävlar på svenska». Och till Svante Stures 
hustru skrev han från lägret vid Kalmar: »Här nere går ett rykte,
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att ärkebiskopen vill bannlysa oss för kung Hans’ och hans kardinals 
skull. Ville han komma hit och bannlysa oss under stormtaken, då 
kunde det bita något — och ha sin kung och sin kardinal med sig. 
Vilja de bannlysa oss för konungens skull, då vilja vi för hans 
äras skull slå dem, så att de skola få tusen djävlar, med förlov 
sagt, värdiga fru moder. Förlåt mig, att jag talar så grovt — jag 
har icke nyligen varit i frustugan.»

Peder Av en helt annan typ var den förut omtalade Vadstenamunken 
Månsson. pecjer Månsson, som 1508 reste till Rom för att där taga vara på 

Birgittas hus. Han stannade där ända till 1524, men tyckes hava 
blivit fullkomligt opåverkad av det liv, som rörde sig omkring 
honom, en stilla, from och icke obegåvad medeltidsmänniska. Han 
känner sig upprörd över allt han får se i Italien. På vägen till 
Rom stannar han i birgittinerklostret i Genova. Men — skriver 
han — jag tror, att havet förr torkar ut, att lodjuret blir blint, 
lejonet rädd och haren djärv, förr än det bliver god observantia 
och klostertukt här i Valland, ty bröderna säga sig så gärna vilja 
höra en djävul sjunga som en syster; bröderna gå dagligen ut i 
staden och lekmän in till dem, när dem täckes, och äta med dem 
i konventsstugan. Heming Gadhs diplomatiska talang saknade han 
alldeles. Det har varit oss svårt att gå till rätta med kardinalen 
— skriver han — ty det är ont att gapa mot ugnshålet. På He
ming Gadhs konst att muta vederbörande förstår han sig icke. 
Men han är en god patriot, frågar, varför man inte väljer herr Sten 
Sture till konung, och tycker, att Luther inte har så alldeles orätt. 
Nu i år — berättar han för abbedissan i Vadstena — »skrev en 
doktor av S. Augustini orden nere i Tyskland i ett studium, som 
heter Wittenberg, många conclusiones mot avlaten och sände dem 
vidare kring och hit ned till påven. Hade påven honom, så brände 
han honom utan omständigheter. Men han haver dem, som stå 
bakom. En annan doktor här i Rom skrev på påvens befallning ett 
svar häremot, och där han menade att lösa snaran, drog han till 
knuten, vilken materia jag sänder eder med detta brev. Jag har 
läst, huru avlat först började, och har den en lös grund. Men 
penitentia, det är den tryggaste vägen — det vill jag dö på.» 
Men trots det att Peder Månsson blev protestantisk biskop, kunde 
han aldrig förvandlas till riktig lutheran, utan förblev den fromme 
Vadstenamunken, som stöttes tillbaka lika mycket av de romerska 
katolikernas brist på religion som av den nya rörelsens revolu
tionära karaktär.

Renässan- För renässansen voro folken norr om Alperna ännu ej mogna. 
Italien”1 Tidigast kommo fransmännen med, redan i början av 1500-talet,

6



hos tyskarna yttrade sig rörelsen till en början blott såsom en 
lärd humanism, vilken vände sig mot medeltidens skolastik och 
dess barbariska latin, men dessa humanistiska intressen avlöstes 
mycket snart av de religiösa, som framkallats av reformationen. 
I England är detta humanistiska intresse vid 1500-talets början 
svagare än i Tyskland, och reformationen, som kort därefter följde, 
framkallade i England närmast ett kulturförfall, som erinrar om 
det i Sverige. Först på 1580-talet bröt renässansen fullt igenom i 
England och då med en fullkomligt nationell karaktär.

Norr om Alperna fick renässansen ett väsentligen annat skap- 
lynne än i Italien. Hos fransmännen, som ju ock äro av romansk 
härstamning, funnos liksom hos italienarna eri stark, om antiken 
erinrande livsglädje och ett rikt utvecklat sinne för denna världens 
skönhet, men å den andra sidan hade det tryck, som medel
tidens världsåskådning utövade, varit starkare i de parisiska skola- 
stikernas hemland än i Italien. Denna världsåskådning blev även 
längre härskande i Frankrike. Då fransmännens kuvade sinn
lighet slutligen bröt fram i renässansen, blev utbrottet därför ej 
sa häftigt som i Italien, och den franska renässansen fick heller 
icke samma avgjort hedniska karaktär som den italienska; kristen
dom och hedendom, kalvinism och humanism bröto sig emot 
varandra, och den originella franska renässansen blev därför icke 
hednisk, såsom den italienska, ej heller dogmatiskt-kristlig, så
som den tyska. Hugenotten är en äkta fransk företeelse. Hans 
liv är hurtigt och utmanande såsom en krigarvisa — dryckes
lag, dueller, bataljer, kärleksäventyr och teologiska disputationer 
följa i brokig växling på varandra i hans liv, och då vi tänka 
oss honom, är det som en ung krigare med handen på värj
fästet och käckt uppvridna mustascher, under det att vi däremot 
gärna föreställa oss hans tyska motsvarighet såsom en allvarlig 
teologie professor, predikande eller demonstrerande från en akade
misk kateder.

I England hade den medeltida världsåskådningens tryck varit 
mindre starkt än i Frankrike, men den individualism och den sinn
lighet, som medeltidens kristendom där lagt i bojor, hade icke 
varit av samma art som italienarens. Engelsmannen var german 
och saknade såsom sådan den plastiska skönhetskänsla, som de 
romanska folken äga. Hans sinnlighet hade framför allt varit brutal. 
Den tjockhalsade angelsaksaren hade lika litet som den nordiske 
vikingen varit en krigare av Akhillevs’ nästan vekt svärmiska lynne. 
Han hade älskat att rista blodörn på sina fiender, leende hade han 
1 ormgropen besjungit sin levnads bragder, och utan att blinka hade
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han sett döden i ansiktet. Dessa vilda, barbariska lidelser hade 
väl kuvats av munkmoralen, men naturellen fanns kvar, och när 
den medeltida kyrkans makt över angelsaksarens känsloliv upp
hörde, bröt den gamle barbaren åter fram — särskilt i den engelska 
renässansens mest karakteristiska konstform, i dramat, vars blodiga 
scener så väl harmoniera med det engelska lynnet. Ett stycke som 
Titus Andronicus skulle hava väckt bifall även hos Hengists och 
Horsas samtida, och först då denna rent engelska renässans på
verkats av den italienska poesiens skönhetskänsla, uppstod den 
Shakspereska dikten.

I Norden och i Tyskland borde renässansen, såsom man kan 
tycka, hava fått samma skaplynne som i England. Folknaturellen 
var ju i det hela densamma. Tyskar och skandinaver ägde lika 
litet som engelsmännen någon antik skönhetskänsla, och renässansen 
kunde därför icke hos dem antaga en plastiskt hednisk form. Den 
store Pan, som nu återuppvaknat ur sin tusenåriga slummer, kunde 
ej för dem bliva en skönhetens gud såsom för italienaren och frans
mannen; snarare skulle han hava tagit Tors gestalt. Den nordiska 
och tyska renässansen skulle hava blivit brutal såsom den engelska. 
Men den blev det icke

Det, som skiljer den germanska folknaturellen från den romanska, 
är »gemytet». En religiös strömning har således, om ej andra 
impulser verka i motsatt riktning, alltid en tacksam jordmån hos 
germanen, och detta visa även den nyare tidens engelska, neder
ländska, tyska och svenska hävder med deras förbittrade religions
strider. Hos 1500-talets engelsmän var likväl detta gemyt mindre 
kraftigt utvecklat än hos fastlandsgermanerna. Genom Englands läge 
vid havet och den på havet förda kampen mot Spanien utvecklades 
engelsmännen till ett dådkraftigt handels- och sjöfolk, som sände 
djärva upptäcktsfarare ut över alla hav. Det var det germanska 
vikingalynnet, som åter stod upp i föryngrad gestalt, och Francis 
Drakes eller Walter Raleighs samtida ägnade ej längre samma upp
märksamhet åt de religiösa tvisterna som deras fäder under den 
blodiga Marias tid. Fastlandsgermanerna, som ej hade denna sporre 
till verksamhet, fortsatte medeltidens drömliv; då engelsmannen 
riktade sin blick utåt, riktade de sin inåt, och såsom en tysk 
nationell rörelse fick renässansen reformationens form.

Renässansen hade till sitt innersta väsen varit en personlighetens 
frigörelse. När genom inverkan från Italien den medeltida världs
åskådningens grundvalar började att skaka även i Tyskland — väl 
ej hos den stora mängden utan blott hos ett fåtal lärde — så blev 
uppgiften närmast att på det religiösa livet tillämpa den nya rörelsens
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principer. Den teologiska världsåskådningen upphörde således icke; 
den blott växlade karaktär.

Den italienska humanismen hade såsom filologisk disciplin nästan Renässans 
endast sysselsatt sig med tolkning av de antika skalderna och °c^at¡^°r' 
prosaisterna. I Tyskland började man att tillämpa den nya filolo
giska metoden ej blott på de hedniska författarna, utan framför 
allt på bibeln och de äldsta kyrkofäderna. Filologien blev således 
kristlig utan att därför — hos Erasmus och Reuchlin —■ uppgiva 
sin humanistiska karaktär och sin vetenskapliga frihet.

Personligheten, som varit bunden av auktoritetens fjättrar, fri
gjordes, men världsåskådningen blev därför icke hednisk, och vad 
reformationen innerst avsåg, var just att ställa människan i ett fritt, 
personligt förhållande till Gud: själv skulle hon vända sig till sin 
skapare utan förmedling av den medeltida kyrkans alla mellan- 
makter, jungfru Maria, helgon, präster och andra.

Naturen tedde sig för Luther icke såsom ett djävulens försåt, 
vilket hon var inför den medeltida asketismen; den tedde sig ej 
heller i samma rosiga skimmer som för den italienska renässansen. 
Den sanne kristne skulle ej fly världen, icke döda köttet; han skulle 
tvärtom omdana världen till ett gudsrike, och köttets drifter skulle 
han göra till medel för detta gudsrikes förverkligande.

Detta var grundtanken i den nya rörelsen. Renässans är den 
icke, så till vida som den icke är hednisk, medeltida är den icke, 
så till vida som den icke är asketisk. I själva verket är den tyska 
reformationen en syntes av renässansens starka personlighetskänsla 
och medeltidens religiösa världsåskådning.

Men medeltidens världsåskådning hade i Tyskland varit kraftigare 
och mindre utlevad än annorstädes. Den besegrades därför ej med 
samma lätthet som i Italien, och utan att reformationens män själva 
märkte det, rycktes de med i den medeltida reaktionens strömfåra. 
Reformationens frihetsrörelse stelnade ganska snart till ett torrt, 
skolastiskt system, som knappt till terminologien skilde sig från 
medeltidens; grundtanken i Luthers lära — att saligheten blott 
vinnes genom tron, det är: genom en personlig livsgemenskap med

— utvecklades inom kort till läran om bekännelsetrohetens 
nödvändighet för människans frälsning, och den katolska hierarkien 
vände i en annan form tillbaka i det vederbörligt ordinerade lutherska 
prästerskapet och i den lutherska kyrkotukten. Vid 1600-talets 
början, då man genom en serie av bekännelseskrifter utrotat alla 
irrläror, har den lutherska kyrkan knappt många drag, som erinra 
°m renässansens frihetsrörelse; snarare är det medeltidsskolasten, 
som döljer sig under den lutherska prästrocken.
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Och det vetenskapliga liv, som renässansens forskningsbegär fram
kallat — var fanns väl det? Liksom under medeltiden ödslade man 
bort sin tid på gagnlösa filosofiska spörsmål. Man hade ibland 
valt nya termer, men i sak sysslade man fortfarande med »quid- 
ditates» och »hecceitates», den medeltida logikens »Barbara, cela- 
rent» utövade fortfarande samma trollmakt på sinnena, det aka
demiska disputationsväsendet hade tagit ny fart, och naturveten
skaperna, filologien och historien voro vid universiteten nästan lika 
okända som under medeltiden. Men vid sidan av denna starka 
reaktionära strömning löper dock en frisk källåder från renässansens 
och reformationens ungdomsland, och det är brytningen mellan 
dessa båda strömningars vågsvall, som karakteriserar den nyare 
tiden i Tyskland och i Norden.

•yu'

Conrad Rogges gravsten i Strängnäs domkyrka.
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DE FÖRSTA HUMANISTERNA

N huvudpunkt på den italienska humanis
mens program var en klassiskt ren latinitet. 
Den förste svensk, hos vilken man kan 
finna några spår av en dylik, är Conrad 
Rogge, död 1501 såsom biskop i Strängnäs. 
Mellan åren 1455 och 1460 hade han stu
derat i Perugia, och då han sistnämnda år 
promoverades till juris doktor, höll han ett 
ännu bevarat tal, som visserligen är ganska 

kort samt i och för sig skäligen obetydligt, men så till vida är det 
av vikt, som man märker, att det skrivits med de antika talen så
som mönster, och ur den synpunkten förtjänar det att ihågkommas 
sasom det första i en oöverskådlig rad av akademiska vältalighets
prov. Man märker, att Rogge behärskar humanismens oratoriska 
fraser, men längre än till dessa synes han ej hava trängt.

Mera genomträngda av humanismens anda voro bröderna Johannes 
och Olaus Magni,1 av vilka den förre föddes 1488, den senare 
1490. Johannes studerade först i Löwen, sedermera i Köln, den 
medeltida obskurantismens säkraste bålverk i den under denna tid 
rasande striden mellan humanister och obskuranter. Hans världs
åskådning var därför helt visst bestämd, då han såsom sändebud 
från Sten Sture begav sig till Italien, där han — troligen 1520 — 
promoverades i Perugia. Men det oaktat kunde han ej undandraga 
sig allt inflytande från den ännu livskraftiga italienska humanismen. 
Hans latin är mera vårdat än hans övriga samtidas i hemlandet, 
och det svärmeri för äran, som är så karakteristiskt för renässansens 
män, ljuder i kraftiga toner genom hans skrifter.

Av historien känna vi det ömkliga skeppsbrott Johannes Magni 
led såsom praktisk kyrkopolitiker; från Sverige begav sig den siste 
av konungen erkände katolske ärkebiskopen 1526 till Danzig för att
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sedermera framleva sina återstående dagar i landsflykt. Men under 
landsflykten utövade han en flitigare författareverksamhet än någon 
svensk före honom med undantag av Birgitta. Redan i Danzig 
skrev han 1536 en utförlig historia över ärkebiskoparna i Uppsala, 
Historia metropolitanæ ecclesiæ Upsalensis, vilken likväl först 1557 
(eller rättare 1560) utkom av trycket. Detta arbete är otvivel
aktigt en för sin tid ganska väl skriven kyrkohistoria, och genom 
sin bekantskap med det påvliga arkivet har författaren riktat den 
historiska forskningen med flera viktiga dokument, som han här 
anfört. Av helt annan art är hans andra arbete, Historia de omnibu 
gothorum sveonumque regibus, vars första upplaga genom broderns 
försorg utkom i Rom 1554, tio år efter författarens död. Historikern 
i våra dagar rådfrågar nog aldrig detta arbete, som knappt torde 
innehålla en enda riktig eller brukbar uppgift. Medvetna osanningar 
förekomma troligen ganska sällan, men Johannes Magnis historiska 
metod är så skild från våra dagars, att vi hava svårt att förklara 
möjligheten av en dylik fantasi. Den ledande tanken för den 
landsflyktige ärkebiskopen var att för utlandet uppvisa, att Sverige, 
»folkens moderssköte», var uråldrigare och härligare än varje annat 
rike, och i det syftet fabricerade han en rad av närmare etthundra
femtio svenska monarker ända från Jafets son Magog ned till Gustav 
Vasa. Det fordras icke blott en lättrogenhet utan like, utan även 
något av en poets fantasi för att komma till ett dylikt resultat, 
och båda dessa egenskaper stodo Johannes Magni i rikt mått till 
buds; hans arbete användes också av skalder såsom Tasso, vilken 
från Johannes Magni hämtade ämnet till sin tragedi II ré Torris- 
mondo. För övrigt torde samtiden, även då den insåg orimligheten 
av ärkebiskopens historiska kombinationer, ej hava klandrat honom 
för hans bristande trovärdighet. Humanismens historieskrivning var 
lika mycket dikt som historia. Man hade ledsnat på den torra 
krönikan och föredrog en fyllig, elegant skriven framställning; syftet 
var icke den nakna sanningen, utan i främsta rummet avsåg histo
rikern att ägna en hyllning åt fursten eller åt fosterlandet, och ur 
den synpunkten motsvarade Johannes Magnis stora patriotiska dikt 
fullkomligt renässansens fordran på ett historiskt arbete. Erik XIV, 
i så mycket en renässansman, sysselsatte sig under fångenskapens 
dagar med att överflytta detta arbete till svenska, och efter honom 
översattes det först av Jonas Petri Base, därefter av Terserus och 
slutligen av Schroderus, vars upplaga utkom 1620 — således fyra 
olika översättningar på något mindre än sextio år. Det behärskar 
renässansens hela historieskrivning, och rudbeckianismen är i själva 
verket knappt annat än en ny form av Johannes Magnis fantasier.
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Samma varma patriotism, som besjälade Johannes, fyllde ock Olaus 
Olaus Magni, och även hans förnämsta arbete, Historia de gentibus Magnl- 
septentrionalibus (tryckt i Rom 1554, ehuru det bär tryckåret 1555)» 
framgick ur behovet att för utlandet uppvisa, vilket härligt land 
Sverige var. Med större skäl än broderns arbete kan detta räknas 
till renässansens litteratur. Olaus’ Historia är nämligen en etno
grafisk beskrivning över Sverige, närmast avsedd att utgöra en 
vidlyftig kommentar till en karta över Norden — den första någon 
svensk förfärdigat1 — som Olaus 1539 utgivit i Venedig. Denna 
s. k. Carta marina försågs visserligen genast med en kortfattad 
kommentar på tre språk: latin, tyska och italienska. Men i slutet 
av denna kommentar, kallad Opera breve, utlovade Olaus att snart 
komma med en ännu utförligare beskrivning över Norden och dess 
folk; det var detta löfte han infriade med sin Historia de gentibus 
septentrionalibus. Få svenska arbeten från äldre tid torde i bestående, 
historiskt värde mäta sig med detta, och det vittnar icke blott om 
författarens iakttagelseförmåga utan ock om det levande intresse 
för allt mänskligt, som karakteriserar renässansen. 1518 hade Olaus 
sasom utskickad av avlatskrämaren Arcimboldus företagit en resa 
till Norrland, Norge och Lappmarken, och därvid hade han tillfälle 
att högst betydligt korrigera de geografiska föreställningar, som 
voro rådande rörande Skandinavien. Dessa sina upptäckter fram
lade han först i Carta marina och Opera breve, men under utar
betandet av dessa utvidgades hans intresse från de blott geogra
fiska frågorna till ett mera allsidigt etnografiskt. Hans nya arbete 
blev en fullständig beskrivning icke blott av de nordiska ländernas 
geografiska utsträckning och natur, utan ock av folkens seder, 
»vapen, stridssätt och religion». För varje kulturhistoriker är så
ledes detta arbete en källa av oskattbart värde, ehuru å andra 
sidan icke bör fördöljas, att arbetet måste begagnas med en viss 
kritik, ty dels leder renässansförfattarens begär att »förhärliga» 
Norden honom stundom till väl fantastiska utflykter, dels har Olaus 
ingalunda befriat sig från de medeltida författarnas kritiklösa god
trogenhet, och han sväljer därför ofta utan betänkande de mest 
hårresande skepparhistorier, som berättats för honom.

Med en viss rätt kan dock Johannes här sägas hava varit broderns föregångare. 
Hans Historia inledes nämligen med ett geografiskt kapitel, Situs Scandiæ, som torde 
hava varit utarbetat redan i Rom 1520, då den tyske geografen Ziegler tog känne
dom därom. Det har även legat till grund för Zieglers geografiska arbete Schondia, 
som utkom 1532. Den karta, som finnes bifogad Johannes Magnis arbete, är däremot 
1 itad med Carta marina såsom förebild.
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Johannes Magni avled i Rom 1544. 1557 följde hans broder 
honom i graven. Båda hade då redan länge stått främmande för 
det svenska kulturarbetet. Såsom den döende katolicismens siste 
vapendragare tillhörde de i viss mån medeltiden, ty i Sverige hade 
renässansrörelsen redan gått upp i reformationen, och det är först 
med denna, som den nya tiden på allvar gör sitt intåg i vårt land.

Lafigura poda qua difotto demonftra comelipopolbquali habitano 
forro il polo.cofimafchii come femine.conalcünilegni forro li píedí, 
di tanta longhezzaquanto leperfonefianogrande, perfegueno le ficre 
con fi ueloce corfo,che aile uolte gli uanno inanzi. E fono anchôra 
terre altre femiire,che ftanno ferrate in cafa tutto el tempo ch’il mariro 
e fuora per cacciare, come nel libro delle mirabil co fe Aquilonari.fi fa 
rapiulongamenremanifefto.

Srampata in Venetia, per Giouan Thomafo, ad 
Reame de Neapoli,Nel anno de noftro Sp 

gnore. M. D. XXXIX.

Slutskrift till Olaus Magnis Opera breve.
Venedig 1539.
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REFORMATIONENS UTBROTT

EN övergång från en religion till en annan, 
som skedde genom reformationen, kan 
knappast sägas hava berott därpå, att det 
svenska folket råkat i förbittring över miss
bruken inom den katolska kyrkan och där
för omfattat Luthers lära. Inga bevis för 
ett dylikt missnöje kunna framdragas, och 
in i det sista hade avlatskrämarna här en
god marknad. Reformationen genomfördes i 

stället av rent politiska och ekonomiska motiv. Vid Gustav Vasas 
trontillträde hade Sveriges rike knappt så stora inkomster som en 
förmögen privatman och kunde ekonomiskt ingajunda tävla med 
t- ex. Vadstena kloster. Redan detta var nog att bestämma rege
ringens ställning till den nya religionen. En bundsförvant förvärvade 
sig regeringen snart i frälset genom den utsikt, som öppnade sig 
för detta att återfå de egendomar, som av frälsemännens förfäder 
sedan Karl Knutssons dagar donerats till kyrkan. Det lägre präster
skapet tyckes ej heller hava varit särskilt ovilligt mot trosföränd- 
nngen, och efter vad det förefaller förvandlades de katolska prästerna 
nästan allmänt till protestantiska kyrkoherdar. Anledningen kan 
man förstå. För dessa lägre präster hade den katolska kyrkan 
knappt varit någon huld moder. På riksdagar och andra möten 
företräddes kyrkan uteslutande av prelaterna, och sockenprästen 
hade ingen representationsrätt. För dylikt intresserade man sig 
förr väl vida mindre än nu, men viktigare var, att detta lägre 
prästerskap var illa avlönat och tungt beskattat och beskattat sär
skilt av biskoparna, vilkas flesta utgifter till den romerska kurian 
1 sista hand till en väsentlig del uttogos av stiftets präster. Ärke
biskopen t. ex. hade mer än hundra gånger så stor inkomst som 
en kyrkoherde inom stiftet, och en dylik ojämn förmögenhetsför- 
delning skapar ju inga välvilliga känslor hos den mindre lyckligt 
lottade.

Reforma
tionens 
orsaker-
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Men frånser man frälset och de lägre prästerna, hängde folket i 
allmänhet fast vid den katolska religionen, och upproren under 
Gustav Vasas tidigare regering framkallades till en del av allmogens 
konservativa motvilja mot alla nyheter. När de själva ville föda 
sina munkar, tyckte de, att ingen annan behövde lägga sig i den 
saken, och 1526 klagade dalkarlarna särskilt över, att konungen 
låtit trycka några psalmer på svenska. Ännu i slutet av 1500-talet 
höll man strängt på de gamla bruken. Då t. ex. sakramentsupp- 
höjelsen borttogs, blevo upplandsbönderna så förbittrade, att de 
stängde kyrkan och vägrade prästen tillträde, så vida han icke ville 
foga sig efter gammal hävd.

Verklig protestantisk övertygelse fanns väl mest hos städernas 
befolkning. Men även där var den gamla läran fast rotad, och 
1566 berättar Laurentius Petri om de vedervärdigheter, som de 
första lutherska predikanterna i Stockholm haft att utstå. Den —- 
skriver han — »hölls då för den bäste och Gudi kärast, som mest 
orkade ropa på lutheraner, trosspillare, gudsförrädare och vad annat 
sådant var för hädelseord, som någon visste eller kunde upptänka. 
Den ene sade, att han ville våga på dem en gammal badstuga, den 
andre en gammal lada, den tredje så många lass ved, så mycken 
tjära, torv, näver o. s v. Och tycktes, att man icke bättre kunde 
städja någon kostnad, än att han uti så måtto hulpe till att slika 
förbannade kättare och skadeliga människor kunde yara borttagne 
av jorden.»

Opinionen här i landet var således snarare mot den nya rörelsen, 
och att vi likväl rycktes med av denna, berodde utan tvivel på 
det dåtida Sveriges starka beroende av den tyska kulturen. Vår 
handel och vår skeppsfart lågo i hanseaternas händer och vår 
ungdom studerade vid tyska universitet. Den, som gav väckelsen 
till hela rörelsen, var också en ung man, som kort förut kommit 
hem från ett tyskt universitet, Olavus Petri. Vid hemkomsten hade 
han anställts såsom kansler hos biskop Matthias i Strängnäs och 
där börjat samla en krets av lärjungar kring sig. Bland dem var 
även stiftets ärkedjäkne Laurentius Andreæ, och genom honom fick 
den religiösa rörelsen en politisk innebörd. Vid valriksdagen i 
Strängnäs 1523 kom Gustav Vasa att fästa sin uppmärksamhet vid 
honom och gjorde honom till sin sekreterare. Förut hade konun
gen snarast varit ovilligt stämd mot protestantismen, men nu fick 
han blicken öppnad för de politiska fördelar, som denna erbjöd, 
och Laurentius Andreæ blev nu ledaren av regeringens kyrkopolitik. 

Laurentius Hans biografi är tyvärr föga känd. Hans dödsfiende Johannes 
Andreæ. jy[agnj uppgiver väl, att han vid reformationens utbrott varit en
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sjuttio års gubbe. Men detta är nog en hatfull överdrift. Så 
mycket är dock säkert, att han var tämligen till åren. I sin 154° 
avfattade anklagelseskrift mot honom säger Gustav Vasa, att han 
1 S31 på grund av sin höga ålder lämnat sitt ämbete såsom kansler, 
och 1530 kallas han av Peder Swart »gamle M. Larenz». Förmod
ligen var han därför född på 1460-talet. Han studerade först vid 
Uppsala universitet, där han blev baccalaureus, blev sedermera 
kanik i Strängnäs, men studerade därefter en tid, 1498, i Rostock 
och Leipzig, där han blev magister. I numera okända — som det 
förefaller något mystiska — syften företog han flera resor till Rom, 
och en mindre vacker punkt i hans biografi är, att han var med
lem i den domstol, som nedsatts av Kristiern Tyrann och som in
ledde Stockholms blodbad.

Någon religiös natur var han näppeligen, men lidelsefull, hän
synslös och energisk. Hans bildning var den medeltida klerkens, 
och litterärt var han föga verksam. ' Den enda skrift, som han ut
gav, är ett litet tunt häfte, Een kort vnderwisning om troona och 
godha gerningar (1528). Den är klart och enkelt skriven, men 
utan egentlig självständighet. Däremot var han en betydande 
kyrkopolitiker och den förste i vårt land, som fattade de protestan
tiska idéernas bärvidd med avseende på kyrkans styrelse och för
hållande till staten. I detta fall blev Gustav Vasa hans lärjunge 
och en lärjunge, som till sist gick om läromästaren. Redan i ett 
1 november 1523 skrivet brev vågade Laurentius Andreæ tala om 
utt låta de svenska biskoparna vigas av den ende och högste överste
prästen Kristus och försäkrade, att en främling aldrig skulle tillåtas 
■att bekläda en svensk biskopsstol. I ett kungligt brev till Johannes 
Magni, tydligen också flutet ur hans penna, talar han om den rörelse, 
som annorstädes uppstått mot den romerska påvemakten, och låter 
konungen förklara, att han ej längre ville se sitt folk slava under 
främlingars olidliga ok, ty han visste, att Kristus, vår högste överste
präst, icke lät sin menighet gå under, vare sig påven ville så eller 
sa. »Vi äro och kallas kristna icke efter honom utan efter Kristus, 
och icke äro vi okunnige om, att kyrkomötet i Nicæa platt intet 
innehåller om påven». Klarast kommer den rent protestantiska 
standpunkten fram i ett ungefär samtidigt skrivet brev till Vadstena 
kloster rörande en gärd, som konungen behövde för att återtaga 
Gotland:

Några hava ansett såsom ett helgerån att använda kyrkans åt Gud ägnade 
medel till medmänniskors nytta, men därvid misstolka de själva ordet, ty i 
uch nied detsamma de nämna kyrkan, erkänna de dem för folkets. Namnet 

yrka, av hävd tillagt prelater, präster samt ofta även den materiella bygg-

a ~ Illustrerad Svensk Litteraturhistoria. II. ^7



naden, finnes i den heliga skrift aldrig i annan bemärkelse än de trognas 
samfund, och då vi därför säga kyrkans penningar, vad mena vi annat än 
folkets egna? Men om man orättmätigt brukat ordet kyrka för den materiella 
byggnad, i vilken den sanna kyrkan, det är folket, plägar samlas, vilken inser 
då ej, att denna kyrka, byggd för folket och av folket, jämte sina tillgångar 
också är folkets egendom? Till försvar kunde man kanske anföra, att kyrkan 
är Guds hus, men meningen därmed kan icke vara den, att Gud skulle bo
dar, ty han bor icke i människoverk, utan att de trognas samfund där plägar 
komma samman att lyssna till Guds ord.

Det viktigaste arbete, som blev en frukt av den nya rörelsen, 
översättningen av det Nya Testamentet, är också nära förbundet 
med Laurentius Andreses namn, om än icke på det sätt man länge 
antagit.

X-
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Simson störtande templet.
Träsnitt ur Bibeln 1541.



bibelöversättningarna

YVÄRR känner man ej själva förhistorien 
till detta företag, men som det förefaller 
förforo konungen och hans sekreterare här 
med en politisk slughet, som med rätta 
kunde väcka och även väckte motpartiets 
livligaste förbittring. På sommaren 1525 
bragte konungen denna fråga på tal med 
den lärde, men ej vidare skarpsinnige ärke
biskop Johannes Magni. Man kom överens 

om, att en svensk översättning av Nya Testamentet skulle utgivas, 
och för att arbetet skulle gå undan, tilldelade ärkebiskopen alla de 
olika domkapitlen och klostren vissa delar av texten. Boken skulle 
tryckas på ärkestiftets tryckeri i Uppsala, och då de därvarande 
typograferna ej ansågos nog kunniga, inkallade domkapitlet den 
mera drivne Lübeck-boktryckaren Richolff, som på hösten ankom 
tih Uppsala, där han först för stiftets räkning tryckte några katolska 
tideböcker. Därmed hade själva planen i viss mån fått den katol
ska kyrkans sanktion, och meningen — sådan denna fattades av 
ärkebiskopen — var naturligtvis att efter versio vulgata utgiva en 
tattrogen översättning, snarast riktad mot de nya kätterierna. Den 
mera förtänksamme biskop Brask sökte väl att avstyra företaget 
och påpekade dess vådor, men fick ej sin vilja igenom, och på en 
herredag, som hölls i Vadstena i januari 1526 och vid vilken såväl 
Johannes Magni och Brask som Laurentius Andrem voro närvarande, 
beslöts att påskynda arbetet. Med all sannolikhet fattades på detta 
mote också ett annat beslut, som Laurentius Andrem antyder i ett 
samma år skrivet brev. Såsom vi minnas hade den medeltida kyr
kans manualer etc. på så sätt utgivits, att biskopen och domkapitlet 
gjort upp med en typograf om tryckningen, varefter stiftets präster, 
ibland med hot om böter, ålagts att köpa ett exemplar var. Utan 
tvivel fattades nu ett liknande beslut för hela riket, ty Laurentius 
Andrem uppgiver, att »rikets prelater befallt», att varje kyrkoherde

Den till- 
ämnade 
katolska 
översätt
ningen.
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Magnis för
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skulle för sockenkyrkans medel tillhandlä sig ett exemplar. Be
slutet var ju i full överensstämmelse med den praxis, som man 
dittills följt. Men antagligen tillät sig Laurentius Andreæ en liten 
avvikelse från denna praxis — en avvikelse, som kunde motiveras 
av statens dåliga ekonomi och som väl därför ock vann prelaternas 
bifall. Förut hade betalningen för manualet etc. erlagts först vid 
mottagandet av boken. Laurentius Andreæ uppbar däremot betal
ningen i förskott. Detta framgår ganska tydligt av det nyss om
talade brevet. Detta skrevs den jo augusti 1526 till den norske 
ärkebiskopen, och där frågar Laurentius Andreæ, om icke ärke
biskopen skulle kunna använda den svenska bibelöversättningen 
även i Norge. Ännu tillägger han —■ finnas av upplagan 200 à 
300 exemplar osålda. Men den 10 augusti var boken ännu ej slut- 
tryckt. Först fem dagar senare eller den augusti blev det Nya 
Testamentet färdigt, och boken var således till största delen såld, 
innan den var färdig, d. v. s. prenumerationsavgifterna hade influtit, 
innan prenumeranterna fått se det arbete, som de betalat. Och 
detta arbete var icke detsamma som det, om vilket beslut hade 
fattats på herredagen i Vadstena.

Men ej nog med detta. I januari 1526, alldeles samtidigt med 
det att Laurentius Andreæ i Vadstena fick den katolska kyrkans 
sanktion av den tillämnade rättrogna översättningen och medel att 
låta trycka denna, lade han beslag på ärkebiskopens tryckeri i 
Uppsala, som inrättats för att motverka de lutherska kätterierna, 
flyttade det jämte boktryckaren till Stockholm och förvandlade det 
till en kunglig officin. Och slutligen — då man i Vadstena beslöt 
att påskynda den katolska översättningen, förelåg redan en pro
testantisk färdig eller i det närmaste färdig. I ett arbete, som 
trycktes redan i februari 1526 och som med säkerhet skrivits redan 
under 1525, utlovar författaren, Olavus Petri, att testamentsöver- 
sättningen med det snaraste skulle utkomma av trycket. De citat, 
han gör ur detta då ännu outgivna arbete, visa ock, att detta redan 
1525 fortskridit åtminstone så långt som till Lukasevangeliet. Det 
var denna protestantiska översättning, vilken den av Johannes Magni 
inkallade Richolff redan i februari 1526 fick börja sätta, och det 
var den, som den 15 augusti avslutades och skickades till rikets 
ännu katolska präster, vilka redan i förskott betalat den.

Efter detta kan man förstå Johannes Magnis ursinniga förbittring 
mot Laurentius Andreæ. Denne hade narrat honom först att auk
torisera motpartiets testamentsöversättning och sedan att inkalla 
Richolff, som fick trycka denna. Därpå hade han med stöd av 
ärkebiskopens och de andra prelaternas beslut tvingat denna
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kätterska översättning på landets alla präster, och boken hade han 
tryckt med ärkebiskopens egen press och stilar! Icke nog således 
med att en kättarskrift hade kommit ut, utan krigskostnaden för

ocb benba acb fiere ffabÿ finnes f&feebt woric befttnnetltgba 
tnebb rbe bolflaftuar å å ó acb eben ene (lår fo: tfyn anbza ci?5 mebbcn 
«nga ting Ban rectaö.

JS pencar j Stocbofm ¿Mr ¿far gttb^byrb. 
$Obj?£Vj,på (èmconbe bagb ¿Mguflt.

Sista sidan ur Nya Testamentet 1526.

’lenna hade betalats av den katolska kyrkan. 1 den svenska historia, 
som Johannes Magni sedermera skrev, passade han också på att 
,r>skjuta ett ursinnigt anfall på den svenske kyrkopolitiker, som så 
grundligt överlistat honom. På tal om Ulfilas bibelöversättning
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skriver han där: »Dennes avskyvärda gudlöshet har i vår tid åter
upprepats av en viss Laurentius Andreæ, ärkedjäkne i Strängnäs, 
vilken här och där, på flera ställen, fördärvat Kristi heligaste evan
gelium och tvingat det enfaldiga gotiska folket att läsa denna van
ställda text, varjämte han med konungens bemyndigande tillfogat, 
svåra hotelser mot dem, som vågade sätta sig emot dylika oer
hörda villfarelser. Denne Laurentius hade som ung uppfostrats i 
Rom bland illistiga människor. Därifrån hemförde han endast lättja 
i förening med en sällspord illfundighet, och med dessa egenskaper 
åldrades han. Men när han redan blivit sjuttio år gammal, gjorde 
han sig till lärjunge åt en viss ytterst skamlös yngling, Olavus 
Petri, diakon från Närke, som från gymnasiet i Wittenberg med 
kättarnes skändliga gudlöshet återvänt till det land, som han bort 
bevara i den sanna kristliga religionen.»

Denna hämnd var också den enda, som Johannes Magni kunde 
taga på sin gamle motståndare. Den katolska översättning, om 
vilken han gått i författning, och som skulle göras efter versio 
vulgata, blev troligen aldrig färdig. En annan, som han under sin 
landsflykt i Danzig lät en präst, Petrus Benedicts, utarbeta, kunde 
han på grund av penningbrist ej trycka, och den är nu förkommen. 

ThetNyia Den protestantiska testamentsöversättning, som kom ut 1526, 
mentit på stod däremot på den dåtida vetenskapens högsta nivå. Såsom vi 
Swensko. förut sett hade den medeltida katolska kyrkan mycket litet in

tresserat sig för bibelstudier. Man nöjde sig med Flieronymus’ 
latinska översättning, versio vulgata, och antagligen var det icke 
många, som ens visste, att Gamla Testamentets originalspråk 
var hebreiska, Nya Testamentets grekiska. Överhuvud taget voro 
dessa språk fullkomligt obekanta för medeltiden, och de lästes 
icke vid något medeltida universitet. Men just under Olavus Petris 
studietid i Tyskland skedde det stora genombrottet. 1516 utgav 
Erasmus den första upplagan av Nya Testamentet på grekiska 
med en ny och trognare latinsk översättning; 1519 och 1522 följde 
nya, förbättrade upplagor av detta arbete. Kort därefter började 
Luther att i Wittenberg föreläsa över olika bibelböcker, och 1522 
hade han utgivit en på grund av Erasmus’ text gjord tysk över
sättning. Se vi nu på den svenska översättningen, har denna 
visserligen begagnat versio vulgata, men dess egentliga original äro 
Erasmus’ upplaga av 1522 samt Luthers tyska översättning av 
samma år. Men båda har han begagnat med full självständighet 
och ständigt avvägt den enas eller den andras relativa företräde. 
Genom detta eklektiska förfarande —- säger,. Stave ri sin avgörande 
undersökning av denna fråga — »har den svenska översättningen
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undgått en mängd fel, till vilka Luther gjort sig skyldig, och även 
åtskilliga brister, som vidlåda Erasmus’ översättning . . . Dessa rättel
ser, vilka i de flesta fall synbarligen bidragit att bringa översätt
ningen i bättre överensstämmelse med grundtexten, synas mig för
utsätta insikt i grekiskan hos översättaren, och den närmast till 
hands liggande slutsatsen är då den, att de företagits med hänsyn 
fill denna.»

i kunna då övergå till frågan : vilken är översättaren? Men över- 
innan vi söka besvara denna, måste vi först behandla ett annat Sdttaren- 
spörsmål : kan man på grund av stavningen — dit även ordformerna 
(t- ex. sagde och sadhe) i utsträckt mån räknades — sluta sig till 
örfattaren? 1 våra dagar bestämmes stavningen i ett arbete som 

bekant antingen av författaren eller sättaren eller förläggaren. Vad 
nu sättaren beträffar, så kunna vi i detta fall alldeles se bort från 
honom, ty Nya Testamentet trycktes av tysken Richolff och dén
ués tyska gesäller, vilka icke kunde svenska. Och vad förlaget be
träffar, kunna vi i stället för detta insätta »korrektorn», som under 
boktryckarkonstens första tid var en mycket betydande person och 
särskilt måste vara bestämmande, då sättarna ej förstodo svenska. 
Så länge tryckeriet befann sig i Uppsala, var korrektorn en i sitt 
yd<e ganska okunnig man, men då det flyttats till Stockholm, till
satte regeringen, d. v. s. Laurentius Andreæ, en eller troligen flera 
uya och dugligare correctores, och det är dessa, som bestämt stav
ningen i arbetet. Ty def har icke översättaren själv gjort. Detta 
faktum var visserligen bekant förut, men har genom Natan Lind
kvists undersökningar ytterligare konstaterats. Laurentius Andreæ 
tryckte, såsom vi minnas, en enda skrift, men jämför man stav
ningen i denna med Laurentius Andreæs egen stavning, »framgår i 
eminent grad, att språket i hans 1528 tryckta bok på en mängd 
synnerligen viktiga punkter står i direkt strid med reformatorns 
uget språk i hans egenhändiga manuskript från ungefär samma tid 
°ch i stället på det allra närmaste ansluter sig till Olavus Petris 
sprak». Här är stavningen således ej författarens. Av det första 
<nket i Olavus Petris skrift Een nyttwgh wnderwijsning finnas två 
1 det allra närmaste samtida tryck. Sedan några exemplar av boken 
släppts ut i marknaden, hade tryckeriet blivit kungligt, och man 
v*He då förse titelbladets baksida med riksvapnet. Man tryckte 
därför om det första arket och insatte detta nytryck i den återstå
ende upplagan. Innehållet i de båda trycken är ordagrant det
samma, men olikheten i ortografi och formlära är »så ofantligt stor, 
att man med häpnad måste fråga sig, huru tryckeriet gått till väga 
für att alldeles samtidigt (inom loppet av sex veckor) kunna åter-

■ . - • -•
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giva samma manuskript på två så olika sätt». Förklaringen är 
mycket enkel: de olika arken hava korrekturlästs av olika korrek
torer, och i varje fall är det tydligt, att författaren icke bestämt 
stavningen. Vända vi oss nu till Nya Testamentet, hava vi i detta 
varken Olavus Petris eller Laurentius Andreæs stavning och språk
former. Då nu endera eller bägge haft med denna översättning att 
skaffa, är det klart, att frågan om översättarens person måste lösas 
oberoende av ortografien.

De båda första författare, som yttrat sig i denna fråga, äro Mes- 
senius och Baazius. Av dessa är Messenius äldst och en särskilt 
rörande kyrkliga frågor mycket väl underrättad författare, som till 
sitt förfogande hadp en mängd numera förlorade papper, och han 
uppgiver, att översättningen verkställts av »M. Olavus cum collegis», 
d. v. s. av Olavus Petri med biträde av några andra. Baazius, vars 
kyrkohistoria utkom 1642 och som är en ytterst kritiklös kompila
tor, säger däremot, att översättaren varit Laurentius Andreæ, och 
denna uppgift har sedermera blivit tagen för god. Emellertid är det 
tydligt, att Baazius här ej haft någon annan källa än Johannes 
Magnis nyss citerade utfall mot Laurentius Andreæ, och detta har 
han missförstått. Johannes Magni tänkte ej alls på den litteräre 
översättaren, utan på den kyrkopolitiske motståndare, som »låtit 
boken utgå», och huvudvikten låg för honom därpå, att denne 
tvingat översättningen på det svenska folket. För själva författaren 
eller översättaren av ett arbete intresserade man sig i äldre tider 
mycket litet, utan blott för den, som stod bakom företaget. Man 
visste, att drottning Eufemia utgivit Eufemiavisorna, Bo Jonsson 
Konung Alexander, men efter översättaren frågade man icke. Den 
svenska bibelparafras, som nedskrevs på 1300-talet, härrör också 
från en okänd man, men det omtalas, att Birgitta låtit verkställa 
den, och bland klagopunkterna mot Gustav Vasa under västgöta- 
upproret var ock den, »att han låter utgå av präntet böcker om 
sakramenten och annat sådant». Något annat har Johannes Magni 
tydligen icke menat. Det var Laurentius Andreæ, som bar ansvaret 
för boken, och det är detta han påtalar. Rent litterärt sett betraktar 
han Laurentius Andreæ blott såsom en lärjunge av Olavus Petri.

För ett dylikt arbete som testamentsöversättningen har Laurentius 
Andreæ säkerligen varken haft tid eller förmåga. 1523 hade han 
blivit konungens sekreterare, och detta ämbete var ingen sinekur, 
bl. a. emedan han nästan ständigt måste vistas på resa. Det är 
redan därför föga sannolikt, att han haft tid att sysselsätta sig med 
ett dylikt krävande litterärt arbete. Därtill kom, att han var en 
gammal man, troligen omkring sextio år, och det förefaller därför

24



då sannolikare: att läraren eller lär-

2$

särskilt 
vårt 

svenska

ytterst otroligt, att han vid den åldern kunnat tillägna sig en all
deles ny vetenskaplig arbetsmetod. Olavus Petri, som 1526 var om
kring trettio år, stod däremot i sin mannaålders största kraft. Den 
ene var vårt lands då ojämförligt produktivaste författare, vilken ut
gav alla för den nya religionen behövliga arbeten; den andre har 
med undantag för en liten skrift på några sidor ej författat någonting 

Men viktigast var olikheten i deras universitetsbildning. Den 
äldre av dem hade uppfostrats vid medeltidens universitet, där man 
over huvud ej drev några bibelstudier, och han var med all säker
het okunnig i grekiska, som på hans studietid ej lästes. Olavus 
Petri däremot var Luthers lärjunge, hade åhört dennes moderna 
exegetiska föreläsningar, och på hans tid hade man i Wittenberg 
börjat driva grekiska språkstudier. Detta sista är avgörande för 
Irågan. Översättaren av Nya Testamentet är fullt inne i den då 
nyaste bibelkritiken, och han kan grekiska. Detta träffar in på 
Olavus Petri, men ej på Laurentius Andreæ.

Aven de yttre skälen peka i samma riktning. I sin krönika 
berättar Peder Swart, att Olavus Petri kom hem från »den höga 
skolan i Wittenberg», där han hört Martin Luther och många andra 
höglärde män. 1 Strängnäs, där han blev kanik, »läste han först 
nagra stycken av det Gamla och Nya Testamentet för dem, som 
han hade lust att umgås med. Bland dem var först och främst M. 
Laurentius, ärkedjäkne därstädes, därtill några unga män, preben- 
dater och korpräster». Så vitt jag kan se, är meningen den, att 
Olavus Petri strax efter sin ankomst till Strängnäs börjat tolka den 

f åhörare, bland dem även Laurentius 

skriften uppmanar han läsaren 
stå, förty de visa dit i den 
bevisas, vilken skrift, ... 
Guds hjälp skall få på 
'ilken alla de, som 
uimma av Guds lärdom».

heliga skrift för en samling
Andreæ, och undervisat dem i metoden för en luthersk bibeltolk- 
nirig- Detsamma säges med andra ord i Johannes Magnis förut 
citerade yttrande. Vilket är
jungen verkställt den slutliga översättningen av Nya Testamentet?

Men vi hava ett ännu bättre bevis. I februari 1526 utkom skriften 
Len nyttwgh wnderwijsning. Författarskapet, som förut varit om
tvistat, är nu säkert, sedan man återfunnit Olavus Petris egen hand
skrift till en tillämnad andra upplaga av detta arbete. 1 den tryckta 

att se till de ord, som »i bredderna 
heliga skrift, där sådant allt klarliga 
det Nya Testamentet, du ock näst 
svenska mål innan en kort tid, av 

läsa kunna, måga själva mycket för
litan tvivel får man här det intrycket, 

att författaren bebådar en översättning, som han själv hade under 
utarbetande, och att så varit, framgår därav, att texten till Magni

alls.
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Översätt
ningens 

betydelse.

ficat (Marias lovsång i Lukasevangeliet) är ordagrant densamma 
som i Nya Testamentet. Men detta bevisar, att författaren under 
arbetets gång hade den ännu ej till tryckeriet överlämnade över
sättningen hemma hos sig, d. v. s. att denna var hans översättning. 
Den hjälp, Olavus Petri haft av sina biträden, har förmodligen 
varit ganska obetydlig, ty i förspråket talar han blott om en över
sättare: »tolken».

Denna översättning är således ett verk av vår store reformator, 
och vad ett dylikt arbete då betydde, framgår av en blick på 
medeltidens bibelkunskap. Luther berättar, att han först vid tjugo 
års ålder fått en bibel i sin hand, och vi hava redan sett, huru få 
biblar, som funnos i de svenska medeltidsbiblioteken. Härav fram
går otvetydigt, att bibeln även i klerikala kretsar föga studerats. 
Och lekmännen kände den så gott som alls icke — väl ej på den 
grund, att den katolska kyrkan under medeltiden principiellt undan
höll lekmännen bibeln, såsom den gjorde efter reformationen, utan 
helt enkelt därför att kyrkans män själva föga intresserade sig för 
skriftens egna ord. Enskilda delar av bibeln funnos väl, såsom jag 
förut påpekat, översatta på svenska, men denna översättning var ■—■ 
vad pentateuken beträffar - - lika mycket en översättning av ma
gister Matthias’ glossor som av själva texten, och den var dess
utom föga känd; t. o. m. en man som biskop Brask hade ej klart 
besked därom De handskrifter, som funnos, tillhörde för övrigt 
klostren, och anslår man dem till ett tiotal, har man säkerligen 
gissat på en för hög siffra. Slutligen voro dessa översättningar 
företrädesvis från Gamla Testamentet; av Nya funnos endast Apostla 
Gärningar och Johannes Uppenbarelsebok på svenska. Man kan 
därför utan överdrift säga, att lekmannen var fullkomligt obekant 
med den kristna religionens viktigaste urkund och att det således 
var honom omöjligt att på egen hand bilda sig en uppfattning i 
de andliga stridsfrågorna. De religiösa föreställningar, han hade, 
voro hämtade från legenden och munkens predikan, vilken aldrig 
sysslade med bibeln, utan i stället överflödade av anekdoter och 
allegorier, och i dessa framstod Gud såsom ett beslöjat, mystiskt 
väsen, till vilket människan aldrig kunde vända sig direkt, nästan 
såsom en orientalisk despot, vilken själv aldrig såg sitt folk och 
till vilken en böneskrift blott nådde fram genom en mutad hov
mans bemedling. Om helgonen, som buro fram dessa människornas 
böner, hade man gott besked, om Kristi liv hade man några före
ställningar, som hämtats från kyrkomålningarna, de kyrkliga festerna 
och dramerna, men om hans lära kände man intet. Det fanns 
säkerligen ej tio lekmän, som hade hört eller läst .bergspredikan.
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Titelbladet i Gustaf Vasas Bibel.
Efter original i Kungl. Biblioteket.





Nu däremot blev en brygga" slagen mellan jord och himmel, en 
brygga, på vilken var och en utan ledsven kunde vandra framåt och 
uppat och själv träda i personlig beröring med den Högste — utan 
förmedling av kyrka, helgon eller präster. Därmed var den säkraste, 
grunden lagd till protestantismens fria, personliga uppfattning av 
Bet religiösa livet.

I företalet yttrar Olavus Petri: »För denna saks skull är nu i 
förstone det Nya Testamentet här utsatt på svenska. Det Gamla 
kan med Guds hjälp väl snarliga efterkoftima, att fattige, enfaldige 
präster, som föga latin kunna och oförfarne äro i skriften, och dess
likes andra kristna människor, som i bok läsa kunna, måga här åt
minstone enfaldeliga hava texten, såsom han av evangelisterna och 
apostlarna skriven är». Men översättningen av Gamla Testamentet, 
som Olavus Petri här utlovar, drog långt om, och det är även lätt 
att förstå. Under den första tiden upptogs han alldeles av andra 
arbeten, under åren 1531 —1533 var han konungens kansler, och 
först efter denna tid blev det honom möjligt att ägna sig åt den 
stora bibelöversättningen.

I brodern, som 1531 utnämnts till ärkebiskop, hade han väl er-GamlaTes- 
hållit en hjälpare, men även han hade mycket att beställa. 1536 tamcntet- 
utkommo dock Jesu Syrachs bok, Salomos Vishet, Salomos Ord
språk och Davids Psaltare, vilka sägas vara utsatta »i förstone, till 
dess hela Gamla Testamentet må, som ämnat är, utsatt bliva». Dessa 
böcker utgåvos således blott såsom en provöversättning, och denna 
får vara verkställd direkt från Luthers tyska text. Emellertid fort
satte man med översättningen, och 1541 utkom det stora arbetet: 
Biblia, thet är all then helgha scrifft på swensko. Till grund för 
översättningen låg Luthers tyska text av 1534, men även tidigare 
luthertexter. Arbetet tyckes, att döma härav, hava blivit påbörjat 
redan före 1534, och före denna tid hade man redan hunnit med 
pentateuken, de historiska och de poetiska böckerna, ehuru dessa 
sedan åter reviderades efter 1534 års Luther-bibel.

icke heller här stod något översättarnamn angivet. Men här är saken 
ulldeles klar: översättningen är ett verk av bägge bröderna Petri, 
uven här sannolikt med—ett mindre betydande—biträde av andra. 
*540 skrev Laurentius Petri till Georg Norman, av vilken han för 
översättningen fått ett boklån: »De böcker, som jag med here, de 
Bär äro i detta arbete, hava haft av eder godhet till låns nu snart 
Pa ett år till görande, antvardade jag edert vissa bud... Tyckes 
öder ock veta, vad oss lider med detta arbete, så äro vi nu komna 
1,1 till Psaltaren, den man nu föreha verhaft trycka». Och den teo
logiskt så intresserade Karl IX, som ju personligen känt Laurentius
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Petri, skrev: »Så haver ock vår salige herr fader igenom de heder
lige och höglärde män M. Olaum, kyrkoherde i Stockholm, och 
Laurentium, ärkebiskop i Uppsala, med flitig omsorg och åhåga 
låtit bibeln komma på vårt svenska mål».

Själva utgivningssättet var detsamma som vid Nya Testamentet, 
d. v. s. prenumeration i förväg, ty regeringen beviljade intet anslag. 
I stället lade konungen en hjälpskatt på sockenkyrkorna, vilken skulle 
inbetalas direkt till ärkebiskopen. Från Strängnäs stift inkom denna 
skatt redan 1538, och i slutet av 1540 hade den erlagts av alla 
sockenkyrkor utom de norrländska. Även boktryckaren var den
samme som 1526, ty det förfallna kungl. tryckeriet ansågs ej vara i 
stånd att utföra en dylik beställning, och man såg sig därför nöd
sakad att ånyo inkalla Richolff. Gustav Vasas bibel trycktes där
för icke i Stockholm utan i Uppsala.

Nya prov- För att underlätta bibelns spridning utgav man under de följande 
översätt- åren enskilda delar av den nya översättningen; så utkommo 1549 

Nya Testamentet, Job, Psaltaren, Ordspråksboken, Predikaren, Vis
hetens bok, Syrachs bok,1 Esters och Judits böcker samt möjligen 
några andra nu ej kända böcker; alla dessa äro dock omtryck från 
1541 års text eller den s. k. Gustav Vasas bibel. Men under tiden 
hade Luther utgivit en ny, reviderad upplaga, och Laurentius Petri 
fann förmodligen med anledning härav, att även hans översättning 
tarvade en förbättring. 1560 utkom därför en ny, »översedd» upp
laga av Psaltaren. Året därpå följde en likaledes »översedd» upp
laga av Ordspråken och Predikaren samt Vishetens bok och Syrachs 
bok, 1563 utgåvos Jobs och Judits bok, 1568 Jesaia, och möjligen 
utkommo ock numera förlorade översättningar av första Mose bok 
samt Tobias bok. Den fullständigt reviderade översättning, till 
vilken dessa böcker säkerligen utgjorde förberedelsen, blev dock 
aldrig utgiven, förmodligen med anledning av den gamle ärkebi
skopens död; Laurentius Petri avled nämligen 1573- Sedermera 
togo de kyrkliga tvisterna sinnena så i anspråk, att ingen brydde 
sig om att i denna viktiga punkt fullfölja de båda första reforma
torernas arbete.

Nya bibel- Egendomligt nog finnes just från liturgistriden en antydan om, 
uPP,ag°r- att katolikerna påbörjat en ny svensk bibelöversättning; i en mot 

den bekante Klosterlasse riktad nidskrift omtalas nämligen »det 
testamente, du försvenska och uttolka vill, efter du säger Lutheri 
uttolkan icke vara dig rätt uttolkad till nöje». Säkerligen är det 
av denna översättning, som man för ej länge sedan påträffat en 
del, nämligen Ordspråksboken, vilken föreligger i en handskrift, som

1 En upplaga finnes ock av 1543.
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synes häntyda just på Klosterlasse. Troligen blev denna över
sättning dock aldrig mer än påbörjad, och i varje fall blev den 
icke tryckt. Laurentius Petris, var fortfarande den enda, men denna 
var vid århundradets slut så sällsynt, att man ofta måste köpa tyska 
biblar av brist på svenska exemplar. På Uppsala möte begärde 
därför prästerskapet, att bibeln på nytt måtte tryckas. Hertig Karl 
vidtog genast mått och steg härför, men därvid synes han hava 
kommit på den tanken, att denna upplaga dock borde föregås av 
en revision, och år 1600 nedsatte han en kommission för att utföra 
detta arbete. Året därpå hade denna, vars främste ledamot var Olaus 
Martini, avslutat sin granskning, vilken lär hava varit tämligen flyk
tig. Emellertid tyckes verkligen tryckningen hava påbörjats, men 
blott för att genast avbrytas; 1604 ville Karl låta trycka arbetet i 
Nürnberg, men då prästerskapet vid Norrköpings riksdag s. å. 
vägrade att anslå nödiga penningemedel, förföll frågan 1 för att först 
upptagas av Gustav Adolf. 1615 nedsatte denne en ny bibel
kommission, vars mest betydande ledamot var Johannes Rudbeckius, 
med uppdrag att från det grekiska och hebreiska originalet verk
ställa en ny tolkning. Någon dylik kom emellertid aldrig till stånd, 
°ch man inskränkte sig till en lindrig revision av 1541 års text. 
I detta skick utkom 1618 den s. k. Gustav Adolfs bibel, vilken sedan 
flitigt omtrycktes och blev gällande ända till den s. k. Karl Xlks 
bibel av 1703.

Vignett ur Handboken 1586.

Karl IX tänkte en tid på att låta översätta den reformerte teologen Johannes 
1 iscators tyska version, men även denna plan övergavs.
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EN synpunkt, ur vilken Gustav Vasa såg den 
nya rörelse, som i början av hans regering 
uppstått i Tyskland, var den politiska, och 
därom är intet ont att säga, ty han be
traktade saken så, som Sveriges konung 
borde. Med sin klara blick insåg han genast, 
att orsaken till medeltidens alla olyckor låg 
i den svaga konungamakten. Konungen var 
den enda sammanhållande enhet, som för

Gustav
Vasa och 
reforma
tionen.

enade alla de kämpande korporationerna och landskapen till ett 
rike, men unionstidens konungamakt var blott en lekboll i de poli
tiska fraktionernas hand, och konungen, vars skattkammare van
ligen var tom och vars ämbetsmän utgjordes av självrådiga, nästan 
oberoende låntagare, saknade all makt att genomdriva sin vilja. 
Landets räddning var således en mäktig konung, men på Gustav 
Vasas tid betydde en mäktig konung detsamma som en rik 
konung, som själv kunde avlöna sina ämbetsmän och därför tvinga 
dem att lyda.

Förr än han kanske hade hoppats, visade den protestantiska rörel
sen honom vägen: att indraga kyrkans överflödiga rikedomar, och 
Gustav Vasa var alldeles för mycket konung för att av några dog
matiska betänkligheter låta hindra sig från att välja denna utväg, 
som för övrigt var den enda möjliga. Den katolska kyrkan var 
dessutom konungamaktens farligaste fiende, ärkebiskoparna och de 
högre prästerna hade varit unionspartiets chefer, och i påven erkände 
de även i världsliga ting en herre över konungen. Kyrkan var så
ledes en makt, som det nya statsskickets grundläggare måste 
krossa, så vida han ville nå sitt mål, och Gustav Vasa tvekade så 
mycket mindre, som han med sin nyktert praktiska uppfattning 
helt visst kände sig mera tilltalad av Luthers lära än av katoli
cismen.

Men alldeles mot landets önskan och utan något understöd
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hade icke ens en man med Gustav Vasas snille och viljekraft kun
nat genomföra denna förändring. Till stöd behövde han en stark 
opinion i landet, och att hava skapat denna opinion — det är 
Olavus Petris förtjänst. Ehuru seende frågan ur vitt skilda syn
punkter, stå de därför såsom vapenbröder vid varandras sida i den 
måhända viktigaste andliga strid, som utkämpats i vårt land.

Olavus Petri föddes troligen i början av 1490-talet i Örebro. Efter Olavus 
förberedande studier i hemlandet begav han sig 1516 till Tyskland, 
där han slutligen valde Wittenberg till det universitet, vid vilket han 
ville fullborda sin bildning. Valet blev avgörande för hela hans liv, 
ty som bekant var det här, som den protestantiska rörelsen först ut
bröt, och Olavus Petri kom således att tillhöra den krets av Luthers 
lärjungar, som bevittnade, huru den store mästaren själv arbetade 
sig fram till klarhet i livets viktigaste frågor. Han blev därigenom 
bekant med Luthers lära, medan denna ännu hade det nyvaknade 
livets hela friskhet och innan Luther själv börjat att systematisera 
sin åsikt. Kort efter reformationens utbrott eller 1519 lämnade han 
såsom nypromoverad magister universitetet i Wittenberg, och där
med upphörde hans personliga beröring med Luther. Måhända 
berodde det därpå, att Olavus Petri allt framgent förblev vida mera 
protestant än lutheran. Protestantismens stora, ungdomsfriska 
grundtankar stodo ständigt levande framför honom, och de dog
matiska eller rituella frågor, som så intresserade protestantismens 
epigoner, ägde för honom ännu icke någon vital betydelse.

Vid återkomsten till fäderneslandet anställdes han såsom kansler Olavus 
hos biskopen av Strängnäs, och såsom lärare för en krets av yngre <5^^^ 
kamrater började han snart att för dem utlägga bibeln enligt den 
nya, lutherska metoden. Inom kort blevo också »strengnenses» en 
meningsflock, som tilldrog sig uppmärksamhet, och till gendrivande 
av deras läror utfärdade biskop Brask i maj 1523 påvens bulla mot 
de nya kätterierna. Den rättrogne dekanen i Strängnäs, doktor 
Nicolaus, gjorde samtidigt upp en lista på Olavus Petris alla villo
meningar och insände denna redogörelse till Brask. Han hade för
nekat den kyrkliga traditionen och uppsatt bibeln såsom det enda 
rättesnöret för människans tro; han hade vägrat att erkänna någon 
medlare mellan Gud och människor, förkastat all dyrkan av hel
gonen och jungfru Maria samt bikten — endast inför Gud skulle 
människan uppenbara sitt hjärtas lönliga tankar; tiggarordnarna 
skulle avskaffas och predikan anses långt viktigare än mässan. Med 
stöd av denna angivelse sökte nu Brask få Olavus Petri ställd inför 
en andlig domstol. Men den försagde ärkebiskop Johannes Magni 
vagado ej ingripa, och i själva verket var det då för sent: konungen,
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som träffat honom vid valriksdagen och som insett, vilken fördel 
han kunde hava av en dylik man, hade redan tagit honom under 
sitt beskydd. På hans rekommendation blev Olavus Petri anställd 
såsom Stockholms stads secretarius och flyttade nu, 1524, till Stock-
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holm, där han först genom predikningar sökte vinna mark för den 
nya läran. Strax därefter, 1525, tog han ett steg, genom vilket 
han avgörande bröt med katolicismen. Såsom diakon var han väl 
ej präst, men den kyrkliga celibatslagen ansågs gälla även för 
diakonerna. Det oaktat vågade han gifta sig — säkerligen icke på 
grund av någon romantisk kärlek, utan därför att han ansåg det
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a ara mannens plikt att leva gift; hustrun, Christina, var förmod
ligen äldre än han. Återigen ville Bräsk väcka process mot honom. 
---- 1 Gustav Vasa sade nej och svarade, att Olavus Petri ville det

Guds lag försvara, »att därom ingen nöd eller fel vara skall

rättfärdige domare, som besinna kunna, om Guds lag icke
gå före alla människors lag». Och någon rättegång blev ej

Med året 1526 framträdde han även såsom författare och utgav Arbeten 
åtminstone fyra arbeten. Av dessa finnes Swenske songer eller wi- I526'

3 Illustrerad Svensk Litteraturhistoria. II.
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sor, vår äldsta psalmbok, nu icke längre kvar, men är känd genom 
ett omtryck av 1530. Vidare utgav han Een skön nyttugh vnder- 
wisningh, som är en i det hela ordagrann översättning av ett låg- 
tyskt arbete, en bearbetning av de böhmiska brödernas katekes, 
samt Een nyttwgh wnderwijsning, till grund för vilken låg Luthers 
Betbüchlein. Av detta arbete tänkte Olavus Petri sedan, på 153°* 
talet, trycka en ny omarbetad upplaga, men denna kom aldrig, och 
omarbetningen blev först för en trettio år sedan återupptäckt i 
Olavus Petris egenhändiga handskrift; dess titel är Om menni- 
skionnes ärliga skapelse. Hans viktigaste arbete under detta år 
var dock hans testamentsöversättning, vilken såsom vi sett utkom 
anonymt. Hur litet Olavus Petri brydde sig om översättarens ära, 
framgår ock av företalet. Kan ock — säger han här — »med 
tiden denna förtolkelse förbättras och klarare utsatt varda och med 
mindre omak, än det nu skett är; dessförinnan är denna förtolkelse 
väl sådan, att man henne nyttja kan, och är icke förbjudet, att var 
något finnes härutirman försett vara, antingen av tolken eller av prän- 
taren, det icke så skickeliga står som det sig borde, att då den, 
som rätt förstånd haver, må det rätta, i vilket tolken intet räknar 
sig vara skett för när, utan beder därom». En mera enkel, naturlig 
blygsamhet är svår att finna.

Arbeten Aret därpå, 1527, var det stora reformationsåret, och under 
I521- detta utvecklade Olavus Petri en rastlös verksamhet. Redan i april 

1525 framskymtar hos konungen tanken på ett »allmänt religions- 
samtal» efter mönstret av de tyska disputationerna mellan protestan
ter och katoliker. Men först i november 1526 tyckes denna hava 
blivit fullt klar för honom, och han föreslog då Brask en disputa
tion mellan båda partierna. Kort därefter utsände han tio spörs
mål, vilka troligen formulerats av Laurentius Andrem och som 
skickades till de mest betydande av de båda meningsgrupperna. 
De skriftliga svaren ville konungen hava vid jultiden. Bland dem, 
som mottogo dessa spörsmål, voro även Olavus Petri och Peder 
Galle i Uppsala, Olavus Petris forne lärare, som ansågs såsom kato
licismens lärdaste och stridbaraste kämpe. Bägge inskickade sina 
skriftliga svar. Men Olavus Petri nöjde sig ej härmed utan reste 
till Uppsala för att där i en offentlig disputation drabba samman 
med sin motståndare. Någon dylik disputation blev emellertid 
icke av, ehuru man så trott, ty Galle vägrade. Olavus Petri vände 
sig då till tryckpressen, och i maj 1527 utgav han Swar påå tolf 
spörsmål (två hade nämligen under tiden tillagts). I boken av
trycker han vid varje spörsmål först Galles svar, därpå sitt eget 
och så till sist en vederläggning av Galles mening, och härigenom
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fick han tillfälle att giva en allsidig framställning av protestantismens 
innebörd och rikta en dräpande kritik mot den romerska kyrkan. 
Skriften utgavs i tydligt agitationssyfte, ty vid midsommartiden 
sammanträdde den viktiga riksdagen i Västerås, där det stora slaget 
kom att stå. Bägge partierna stodo där rustade mot varandra. På 
Uppsala domkapitels vägnar hade Henrik Sledorn och Peder Galle 
infunnit sig, och såsom det protestantiska partiets taleman hade 
Olavus Petri rest dit. Rörande sammandrabbningen har man emel
lertid låtit vilseleda sig av Peder Swarts framställning. Enligt denna 
framlade konungen på den första dagen sina krav, vilka avvisades, 
varpå han avsade sig kronan. Den andra dagens förhandlingar 
började därmed, att Peder Galle och Olavus Petri stodo upp och 
”nappades väldeliga». Doktor Peder ville tala latin, men mäster 
Olof svenska, så att vad den ene sporde på det ena målet, svarade 
den andre på det andra, till dess att menige man begynte ropa 
°ch bad dem tala svenska. På tredje dagen kommo de tillhopa än 
skarpare, men då började menige man, köpmän och bönder att 
skria och ropa på kung Gustav och förklarade sig villiga att gå in 
pa hans önskningar. Först på den fjärde dagen antogos så konungens 
propositioner av alla ständerna. Av denna framställning får man 
det intrycket, att reformationen genomförts på övertygelsens väg, 
därigenom att Olavus Petri under disputationen besegrat Galle. Men 
sa var det ej. Det var den hårda politiska nödvändigheten, som 
dikterade beslutet, och det nämnda religionssamtalet kom först till 
stånd, sedan riksdagens beslut redan var fattat.

Samtidigt med skriften mot Galle kom Olavus Petri att kasta sig 
in i en annan polemik — med en dansk karmelitermunk, Paulus 
Heliæ. Denne var en ganska märklig man, alls icke av den van
liga munktypen, utan snarare med vissa beröringspunkter med 
humanisten Erasmus, ehuru av ett betydligt grövre virke. Han 
hade känt sig upprörd över de många missbruken inom den katol
ska kyrkan och därför till en början ställt sig sympatisk till reforma
tionsrörelsen, men de destruktiva tendenserna i denna hade snart 
stött honom tillbaka, och han förvandlades nu till en av Luthers 
ivrigaste vedersakare. 1526 utgav han ett — troligen aldrig tryckt, 
otan blott i handskrift spritt och nu förlorat — sändebrev till den 
danske riksmarsken Tyge Krabbe, i vilket han våldsamt anföll 
Uuthers lära och särskilt sökte visa upp den fara för all borgerlig 
ordning, som denna medförde. Brevet spreds — möjligen genom 
Brasks försorg — i avskrifter också i Sverige och var onekligen 
mycket farligt för det protestantiska partiet. Året förut, 1525, hade 
det stora tyska bondeupproret brutit ut, som beräknas hava kostat
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Arbeten
1528.

150,000 människor livet, och det var att befara, att Gustav Vasa, 
som framför allt höll på ordning och tukt i landet, skulle skrämmas 
från den protestantiska rörelsen. Olavus Petri hade därför all an
ledning att svara, och i mars 1527 utkom hans Swar vppå jtt ochri- 
stelighit sendebreff, i vilket han förfäktade, att ingen starkare än 
Luther kunnat inskärpa undersåtens plikt att vara överheten under
dånig, och från denna punkt övergick han till ett allsidigt försvar 
för hela protestantismen.

Emellertid hade Paulus Pleliæ fått kännedom om de spörsmål, 
som Gustav Vasa i slutet av 1526 utfärdat, och tog sig nu av dem 
anledning att till konungen själv rikta tolv spörsmål, ganska fyn
diga, men ytterst oförsynta. Om denna nya stridsskrift, som i 
handskrift utgivits i maj 1527, fick Olavus Petri kännedom först ett 
helt år efteråt, i maj 1528, men hade redan samma månad sitt svar 
färdigt: Jtt fögho sendebreff til Paulum Helie, den skarpaste och 
mest polemiska skrift, som flutit ur hans penna. Men Olavus Petri 
var icke, såsom man i äldre tider förmenade, någon lidelsefull, 
stridslysten natur, och redan i slutorden till sin skrift kommer han 
med en ursäkt för den polemiska ton, han anslagit: »att jag haver 
i denna och i min första skrivelse något bitterliga gått saken ige
nom, är icke skett (det jag bekänner) av en så kristelig saktmodig
het, som det hade bort, utan som din hätska skrivelse tillkrävde; 
men om du haver givit tillfälle och orsak därtill, vet jag dock väl, 
att Herrans tjänare icke skall träta, utan vara spakfårdig och ljuv 
vid alla som Paulus säger. Och hade jag haft orsak nog till att 
antasta dig hårdare, om jag allt kristligt anslag och saktmodighet 
skulle hava nedlagt, som du gjort haver; men jag haver dock 
skonat dig och säger dig nu meningen ut, att efter denna dag vill 
jag ej så behandla denna sak. Den ära och pris, som av hånande 
och spotska ord komma kan, begär jag icke».

Han höll ord. Denna skrift blev hans sista polemiska inlägg. I 
maj 1528 utgav Paulus Heliae sin skrift av trycket, nu tillökad med 
författarens egna svar på Gustav Vasas tolv spörsmål. Men denna 
pamflett besvarade Olavus Petri icke. Han hade också händerna 
fulla med annat arbete. I januari 1528 hade han utgivit sin predikan 
vid Gustav Vasas kröning, vari han framlagt protestantismens poli
tiska program, och i juni följde Een christelighen formaning til 
clerekrijt, där han, karakteristiskt för hans ståndpunkt, vänder sig 
icke blott mot katolikerna utan ock mot deras motståndare. Det 
har en lång tid, Gud bättre — börjar han — varit ett hemligt hat 
mellan klerker och lekmän. Och icke utan orsak. De förre hava 
velat tillägna sig större makt och herradöme, än skriften medgiver
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dem, och det hava lekmännen misstyckt. Klerkerna åter hava för- 
törnats däröver, att lekmännen ej visat dem tillbörlig aktning och 
genom en misstolkning av bibelns ord ej velat giva dem något 
underhåll. Men läser man skriften rätt, finner man, vad bådas plikt 
ar. Då Kristus utsände sina apostlar, sade han: gån ut i hela 
världen och prediken evangelium för alla. Därför är biskopens och 
prästens rätta ämbete att predika Guds ord. Ligger detta huvud
stycke nere, då ligger ock hela ämbetet nere, ty att utdela sakra
menten är en ringa sak mot predikan. Men liksom prästerna äro 
skyldiga att predika Guds ord för lekfolket, är detta pliktigt att 
höra och lyda dem, när de det göra. Lekmännen äro ock skyldiga 
att giva dem kläder och föda för det omak och det arbete, de för 
var skull hava med deras predikan, deras studerande och annat 
sadant, varigenom de förhindras att själva skaffa sig uppehälle. 
Men väl skola prästerna ej slå stora rikedomar under sig och rikta
S1g av lekmännens svett och blod. De skola hava deras näring och 
redliga uppehälle, och vad över är, hörer fattigt folk till. Vilja 
^ägge parterna iakttaga detta, då skall hatet varda nederlagt.

Annu viktigare än detta arbete äro några andra, samma år ut
givna, till vilka jag sedan skall återkomma och i vilka han behandlar 
uagra av de speciella tvistefrågorna mellan katoliker och protestanter: 
Een liten vnderuisning om echteskapet, Een liten boock j huilko 
closterleffwerne forclarat warder och Om Gudz ordh och menniskios
bodh och stadhgar, den måhända ädlaste och djupsinnigaste skrift, 
som flutit ur hans penna. Till samma år hör ock en anonym skrift: 
Ten liten boock om sacramenten. Författarskapet har varit om
tvistat, men de starkaste skälen tala för att tillskriva Olavus Petri
a' «n detta arbete. Han hade bebådat en dylik utredning i Swar 
Paa tolf spörsmål, och i boken om sacramenten utlovar författaren
u specialundersökning om äktenskapet — tydligen den skrift, som 

tva veckor senare blev färdigtryckt och med säkerhet är Olavus 
etris, fill detta verksamma år hör slutligen En nyttog postilla 

ofuer någhor fåå euangelia aff sommardelen. Från Olavus Petris 
synpunkt var detta arbete ett bland de nödvändigaste. Prästens 
uPPgift var att predika, men såsom vi sett voro de katolska prästerna 
“c e vana att göra det, och munkens predikan var icke evangelisk.

et var således nödvändigt att giva ut en samling dylika predik
ningar, eftersom — heter det i företalet — »många enfaldiga klerker 

ava beklagat sig, att de icke väl kunna behjälpa sig med blotta 
texten i Evangelio». Själv hann Olavus Petri icke att under detta 
Sa ansträngande år författa någon dylik samling, och han måste 
ar ör nöja sig med att översätta Luthers kyrkopostilla av 1526.
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Men han fann, att dessa predikningar ej rätt lämpade sig för en 
svensk åhörarkrets, stötte sig också själv på Luthers kraftiga pole
mik mot vissa missbruk, och han översatte därför blott en del pre
dikningar ur sommarhalvåret. Men — säger han —- översättarens 
mening är »inom en stackot tid låta utgå en annor slätt postilla 
på evangelierna över hela året, den där var man tjäna må och 
därav de svaga som minst förargas kunna». De, som själva kunna 
förbättra någon brist i den först utgivna postillan, må det göra, 
»ty detta arbete togs före med hastighet och haver till äventyrs 
icke så granneliga varit översett, som det hade behövt. När den 
andra postillan utgår, skall det näst Guds hjälp bättre uppseende 
därpå vara». Denna andra postilla, Olavus Petris egen, kom ut 
1530.

Hans hittills utgivna skrifter hade mer eller mindre haft till upp
gift att framlägga den protestantiska världsåskådningen, men där
jämte hade han medhunnit att skänka den nya församlingen de för 
en protestantisk kyrka grundläggande arbetena: Nya Testamentet 
på svenska, psalmboken och en predikosamling. Det gällde nu 
för honom att giva fasta former åt den nya byggnad, som rests 
på spillrorna av den gamla. 1529 utkommo hans första arbeten 
av denna art: Een handbock påå swensko, ther doopet och annat 
mera vthi ståår och En liten ingong j then helga scrifft,1 ett 
slags katekes så till vida att här besvaras frågor som: vad är lagen, 
vad är evangelium, vad är dopet o. s. v. En verklig katekes foga
des först till 1530 års postilla. Den är uppställd på samma sätt 
som Luthers, i fem huvudstycken, och är även på sina ställen på
verkad av denna, men måste betraktas såsom ett fullt självständigt 
arbete.

1530 följde utom postillan och katekesen en ny upplaga av psalm
boken, den äldsta bevarade, och 1531 Then swenska messan jämte 
ett försvar: Orsack hwar före messan böör wara på thet tungomål, 
som then menighe man forstondelighit är. Men därmed var, i stort 
sett, hans reformatoriska skriftställarskap avslutat. 1535 utgav han 
väl tvenne religiösa skrifter, 1539 en predikan om eder och 1550 
Tobie comedia. Men i det hela tryckte han hädanefter inga nya 
arbeten. 1531 hade han blivit konungens kansler, och denna plats 
gav honom naturligtvis fullt upp att göra under dessa år. Men de 
blevo ej många, ty för två så utpräglade karaktärer som Gustav 
Vasa och Olavus Petri var ett samarbete i längden omöjligt, och 
på sitt drastiska språk gav konungen honom det vitsordet, att han 
till kansler var lika skicklig »som en frisisk ko till att spinna silke».

1 Troligen är denna likväl blott ett omtryck av en äldre förlorad upplaga av 1526.



Redan i$33 drog sig Olavus därför tillbaka och återvände till sina 
studier, ty något kyrkligt ämbete hade han icke, enär han i det 
längsta dragit sig för att vara annat än »Guds ords predikare», 
d- v. s. lekmannapredikant; först 1539 blev han prästvigd, varefter 
han 1543 blev kyrkoherde i Stockholm Året förut hade han blivit 
inspektor för Stockholms skola. Men tiden efter det att han lämnat 
kanslerens signet från sig, var lika fylld av verksamhet som förut. 
För det första upptogs den av arbetet med den stora bibelöver
sättningen, och de fyra 1536 utgivna provöversättningarna antagas 
vara av honom. Men han hade därjämte fått ett annat intresse. 
Redan under de år han gjorde tjänst såsom kansler hos biskop 
Matthias, lär han hava ägnat sin uppmärksamhet åt gamla brev och 
handlingar, och såsom konungens kansler fick han naturligtvis ett 
ökat tillfälle att fortsätta dessa studier. Frukten av dem var hans 
Svenska krönika, till vilken jag senare skall återkomma.

Förhållandet mellan Olavus Petri och konungen blev emellertid 
med åren alltmera spänt, ty — som konungen skrev — »Mäster 
Olof ville sig mycket företaga och reformera här i regementet, vilket 
hans ämbete dock intet krävde; ej heller ville förståndet räcka till, 
att han det rätteligen göra kunde». Olavus å sin sida ogillade 
skarpt konungens sätt att ofta blott till fromma för sin egen girig
het indraga kloster- och kyrkoegendom, som enligt Olavus’ mening 
horde användas till kulturella ändamål. 1539 gav han ut sin pre
dikan Om eder, vari han oförskräckt klandrade konungens ovana 
att svärja. Till sist kom krönikan, som livligt upprörde Gustav 
Vasa. Olavus hade ej klandrat det, som konungen ville hava 
klandrat, och ej prisat det, han ville hava prisat, och han började 
misstänka, att Olavus därjämte författat en krönika om hans eget 
regemente. I slutet av 1539 blevo ock Olavus Petri och Laurentius 
Andrem anklagade för högförräderi. Anklagelseskriften — liksom 
hela rättegången — är ett för Gustav Vasas minne högst bedrövligt 
specimen. De flesta beskyllningarna äro fullkomligt allmänt hållna 
0ch gå ut på förräderi och illfundighet utan att angiva några 
gripbara fakta. Men meningen var tydlig. De båda reformatorerna 
hade över folket en makt, som konungen ej ville tåla, och han 
hade därför beslutat att krossa dem. Mäster Lars, skriver han, 
hade »givit före, att han med sin evangeliska hop var så stark 
som Hans Majestät», men hittills hade konungen haft fördrag med 
de båda anklagade, »uppå det att hos den oförståndige pöbeln 
lcke någon förargelse skulle förmärkt bliva, vilken predikanternas 
gärningar understundom mycket mer än Guds ord anse». Nu var 
emellertid tålamodet slut.

Brytnin
gen med 
Gustav 
Vasa.
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Rättegången var ett rent spegelfäkteri. De båda reformatorerna 
anklagades på nyårsaftonen, fingo icke taga del av anklagelsen och 

■ blevo redan den andra januari av Gustav Vasas fogliga domstol 
dömda till döden. För konungen var detta nog. Han var ytterst 
ömtålig om sin makt, våldsamt häftig, men han var icke grym, och 
han var därför belåten med att hava krossat oppositionen. De 
dömde blevo icke avrättade, men Gustav Vasa var nog ekonomisk 
att taga betalt för den nåd, han bevisade dem. Laurentius Andreæ 
fick med hela sin egendom köpa sitt liv, och för Olavus Petri, som ej 
ägde någon förmögenhet, erlades bötessumman av Stockholms stad. 
Det egentliga föremålet för konungens ovilja var dock Laurentius 
Andreæ, ej Olavus Petri, för vilken Gustav Vasa alltid, trots alla 
slitningar, tyckes hava hyst en viss sympati. Han gjorde också 
flera försök att ånyo vinna honom, och redan 1541 sökte han för
må honom att skriva »de historier, som oss tillkomma och omröra, 
därutinnan I fast större profit, nytta och fromma åstadkomma kunna, 
än som skett är med de historier I skrivit och utgå låtit tillförene». 
Gustav Vasa var nog tillmötesgående att själv giva utkastet till 
denna biografi, och för att ytterligare uppmuntra honom lovade 
han att låta en målare på duken avbilda de mest framstående 
scenerna i fosterlandsbefriarens liv. Men till dylika uppdrag ville 
Olavus Petri ej låna sig, lika litet som han några år senare ville 
mottaga uppdraget att författa en smädeskrift mot Kristiern II. 
Dödsdomen hade icke skrämt honom, och hans predikningar blevo 
icke tamare än förut. Gustav Vasa klagade väl över, att mäster 
Olof ständigt »ville hugga på överhetens sköld», men till sist tyckes 
han hava fått finna sig däri, och någon ytterligare förföljelse mot 
den djärve sanningssägaren förekom icke.

Olavus Laurentius Andreæ och Olavus Petri slutade samma år, 1552, 
Petris död. sina dagar. Olavus avled den 19 april och jordades i Stockholms 

storkyrka i närheten av predikstolen. Ännu vid 1800-talets mitt 
fanns den halvt utplånade gravskriften å stenen kvar. Men okunnig
het och brist på pietet skövlade då den grav, där en av vårt lands 
ädlaste söner vilade.

Såsom författare och personlighet har Olavus Petri få likar inom 
vår historia. Det, som utmärker honom framför hans samtida, är 
den friskhet och det liv, som fylla allt vad han skriver eller talar. 
Det är ingen i Tyskland inlärd läxa, som han återgiver, utan resul
tatet av en egen livserfarenhet, protestantismens huvudtankar, som 
komma fram med en sällspord klarhet och värme.

Olavus Dess enkla, sunda uppfattning röjer sig såväl i Olavus’ upp- 
Petri och trädande mot skolastiken som i hans predikningar. I Swar påå 

medel-
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till Gud.

tidens 
värld s- 

åskådning.

*523 utkommo två skrifter och 1525 en — detta var hela den 
tyckta svenska litteraturen vid Olavus Petris uppträdande, alla de 
ocker, ur vilka det icke latinkunniga folket hade att hämta sin 
1 dning. Redan under de fyra första åren av sin författareverk- 

Sarnhet gav han således sina landsmän en dubbelt så stor litteratur 
*om den, vilken förut fanns. I sitt framställningssätt lyckades han 
anske mer än någon annan svensk författare att träffa folkets 
^en ton. Hans språk är manligt kärnfullt och så vårdat, att det 
ai1 J dag kan läsas utan svårighet, och han ägde dessutom en 
nastan enastående förmåga att åskådligt och enkelt framlägga även

tolf spörsmål uppvisar han med övertygande skärpa alla bristerna 
1 den skolastiska teologiens så konstfullt hoptimrade lärobyggnad, 
och hans predikningar giva en nästan barnsligt enkel utläggning av 
evangeliet — utan annan hjälp än det sunda människoförståndet. 
Man märker, att det är en ny tid, som brutit in, en tid som käckt 
skådar tillvaron med egna ögon utan att villas av allegoriernas, den 
falska lärdomens eller auktoritetstrons dimma. På samma gång äro 
dessa predikningar genomträngda av en rörande och upplyftande 
kärlek till de andeligen fattige, för vilka skriftens ord ännu voro 
dunkla gåtor. Den glödande, fantasirika stil, som vi beundrat hos 
Birgitta, har här fått giva vika för en nykter, torr prosa, som aldrig 
höjer sig till vältalighet. Men likväl ligger det något underbart 
tilltalande i dessa predikningar; där finnes något av vad jag skulle 
vilja kalla: enfaldens poesi.

Den personliga uppfattning av människans religiösa liv, som 
hgger till grund för protestantismen, är den ledande tanken icke 
blott i Olavus Petris egna skrifter; hela hans verksamhet går ut 
Pa att tvinga andra att i de religiösa frågorna tänka fritt och 
självständigt samt på så sätt träda i ett personligt förhållande till 
Gud. Olavus är nämligen den förste författare, som skrivit för de 
stora, olärda massorna, den förste, vilken såsom sin huvudsakliga 
uPPgift satte den: att lära det svenska folket att läsa och tänka. 
J526 utsände han sina två första folkskrifter, vår första psalmbok 
°ch testamentsöversättningen, 1527 följde de två stridsskrifterna mot 
i eder Galle och Paulus Heliæ, 1528 utgav han åtta skrifter, 1529 
tre, bland vilka en ny upplaga av den förträffliga, året förut tryckta 
boken Om äktenskapet. Under loppet av fyra år utgav Olavus 
således ej mindre än sexton arbeten, och vad detta innebar, förstår 
'nan först, då man tager hänsyn till den svenska bokmarknadens 
tillstånd före reformationens utbrott. Vår första svenska bok (Om 
djävulens frestelse) trycktes 1495, den andra (Ars moriendi) först 
mtton år senare, 1515 trycktes tre små häften å tillhopa 22 sidor, 
J523 utkommo två skrifter och 1525

böcker, ur vilka det icke latinkunniga
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de svåraste frågor. Gemene man köpte därför icke blott och läste 
hans skrifter, utan — vad viktigare är — de förstodo honom. Förut 
hade litteraturen blott varit till för de lärde, nu blev den ett be
hov även för de breda lagren. Och att hava åstadkommit detta, 
är dock ett storverk. Det är att hava flyttat ut litteraturen ur de 
skumma klostersalarna och gjort den till det svenska folkets egen
dom. Det är att hava lagt grunden till en verkligt svensk litteratur.

Olavus Petris främsta arbete, Nya Testamentet, framgick ur 
samma begär att förmå var och en att själv tänka över livets viktigaste 
frågor, och därigenom hade han givit sina landsmän det yppersta 
medlet att själva avgöra, om den nya lära han förkunnade var i 
överensstämmelse med skriften eller icke.

Med denna översättning var, som sagt, grunden lagd till prote
stantismens fria, personliga uppfattning av det religiösa livet.

Olavus Petri visade öck en annan väg till en dylik personlig 
livsgemenskap med Gud genom sina psalmer. Psalmen hade väl ej 
varit medeltiden alldeles okänd, men i den egentliga gudstjänsten 
hade sånger på modersmålet ingen plats. Prästen bad för lek
mannen, å hans vägnar utförde han de rituella handlingarna, och 
för honom uppstämde han de konstfulla latinska hymnerna och 
sekvenserna. Lekmannen stod utanför allt detta; om han var när
varande eller ej vid den mässa, han betalt, var likgiltigt — den 
sköttes i alla fall hans hjälp förutan.

Mot denna opersonliga uppfattning av gudstjänsten trädde Olavus 
Petri på upprepade ställen i harnesk. Då människan — yttrar han
— i sina sånger skall prisa »Guds dråpeliga verk, är klart nog, att 
det skall ske på förståndeligt mål; eljes följer där ingen frukt med, 
och sången haver icke sitt rätta verk». Gudstjänsten är icke en 
handling, som prästen utför på församlingens vägnar. Doktor Peder
— yttrar han — säger visserligen, att det är prästens ämbete att 
bedja för församlingen, för ty så skedde i gamla testamentet, men 
»ho haver lärt honom det, att bedja skall vara något särskilt ämbete i 
det nya testamentet? Det lekamliga prästerskap, som var i det gamla 
testamentet, betecknar icke något lekamligt, utan ett andligt präster
skap i det nya testamentet, i vilket prästerskap var och en kristen 
människa innefattas, och såsom prästerna i det gamla testamentet 
bådo för folket, så bedja ock prästerna i det nya testamentet, där 
var och en kristen människa är präst . .. icke så förståendes, att 
man alltid skall låta munnen gå och så bedja, för ty Kristus Jesus, 
som lärt oss, att vi alltid skola bedja, han haver ock lärt oss, att vi 
icke skola vara mångtaliga i våra böner, av vilket ju nog förståen
des är, att den bön, som vi skola alltid hava, kan ej ske med
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munnen, men hon måste stå i hjärtat. Därför är den bön, vi alltid 
skola hava, en innerlig trängtan, åstundan och hjärtans begäran till 
det oss behov göres. En sådan innerlig begäran kan alltid vara i 
hjärtat, evad vi göra. Såsom det är med den, som sitter i fängelse, 
evad han gör, äter eller dricker, sover eller vakar, ligger eller 
sitter, då haver han ju alltid en innerlig trängtan därefter, att han 
matte varda lös. Så skola ock vi hava en idkelig trängtan därefter, 
att Gud ville giva sin nåd därtill, att hans namn varder helgat i 
oss, att hans rike måtte tillkomma, att hans vilja ske måtte och 
annat sådant, som vi begära. Och detta är en andelig bön, och 
kgger all makten på henne. Men den bön, som sker med munnen, 
ar en ringa sak mot denna andeliga bön.»

Den rätta gudstjänsten består i lydnad för Guds bud, men dessa 
bud, så vitt de avse utvärtes gärningar, innefattas i budet att älska 
nastan. Därför är »allt räknandes för gudstjänst, som var och en 
1 sin stadga och ämbete gör sin nästa till godo, som Gud honom 
befallt haver, och är så räknandes för gudstjänst, att mannen arbetar för 
hustru och barn och barnen för sina föräldrar. Men den gudstjänst, 
som icke efter Guds ord utan efter människofunder uppkommen 
ar, är en fåfänglig gudstjänst . . . Läsa och sjunga sju kyrkans tider 
ar icke Guds bud, som tillförene bevisat är. Den som efter Guds 
befallning predikar, att hans medmänniskor skola hava nytta och 
gagn därav, han tjänar Gud; men att höra predikan kan ingalunda 
räknas såsom gudstjänst; sammaledes är sägandes om mässan. Taga 
'igvatten, bränna ljus oeh annat sådant, som nu tillgår’ haver Gud 
icke budit.»

Protestantismens huvudgrundsats med avseende på människans 
förhållande till Gud — att detta skulle vara fritt och personligt — 
hade Olavus Petri således med styrka hävdat, och i sin ringaktning 
för den yttre gudstjänsten hade han t. o. m. gått längre än de 
tyska meningsfränderna. Också protestantismens huvudgrundsatser 

människans förhållande till världen funno i honom en hängiven 
°ch följdriktig förkämpe.

Protestanten ställde sig icke, såsom medeltidens anakoreter, Olavus 
fientlig till denna världen. Luther hade väl genom yttre späknin- Pet?,?ch 
s r sokt att döda köttets drifter, men efter heta själsstrider hade men.

an fimnit, att detta icke lät sig göra. Över sina yttre gärningar 
a e han väl blivit herre, men tankar och känslor voro dock de

som förut. Han fann då, att människan icke av egen kraft 
tillbakaslå synden, utan att endast Gud kan giva henne 
och viljan att göra det goda. Men var det så, att vi icke 
undfly denna världen, så skulle vi heller icke rikta våra

samma 
förmår 
makten 
kunde
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krafter på detta omöjliga mål, utan fastmera skulle vi söka att om
bilda denna världen — samt därmed ock oss själva — i enlighet 
med det gudomliga; i stället för att döda det jordiska skulle vi 
söka att genomsyra det med evighetslivets anda. Jorden och män
niskan hade ju dock varit ett Guds beläte, och detta gudsbeläte 
skulle vi söka återupptäcka bland spillrorna. Även den obetydli
gaste jordiska sysselsättning kunde dock göras till ett uttryck och 
ett medel för det högre livet, och det var därför vår skyldighet 
att stryka bort det syndens trälamärke, som medeltidens världs
åskådning tryckt på jordelivet, och adla detta till det andliga livets 
tjänare. Människan skulle således åter träda ut i världsvimlet och 
kämpa dess strider, hon skulle icke undandraga sig de förpliktelser, 
som statslivet och familjen lade på hennes skuldror, men hon skulle 
under alla dessa förhållanden handla såsom den, där tillika var 
medborgare i ett evighetens rike.

Det är dessa tankar, som med en sällspord klarhet och värme 
återvända i alla Olavus Petris skrifter, som behandla männi
skans förhållande till världen. Vi finna dem först i den för
träffliga, på samma gång skarpa och hovsamma skriften om Closter- 
leffwerne.

Icke skola vi — säger han —■ såsom munkar och nunnor fly 
världen, ty »Guds ord giver oss en kristlig frihet före, så att vi 
må fritt bruka mat, dryck, kläder, städer, tider och annor sådana 
utvärtes ting, efter som oSs själva lyster. Samma frihet vill Gud, 
att vi skola hålla vid makt». Klosterfolket avger löften om kysk
het, fattigdom och lydnad, men dessa löften gälla icke blott för 
dem, utan alla människor skola vara kyska, andeligen fattiga och 
hörsamma. Men fattar man kyskheten såsom skyldigheten att av
hålla sig från äktenskap, då är kyskheten icke en plikt för någon 
utan ett brott. Och hur är det i själva verket beställt med kloster
folkets så beprisade fattigdom? »Man övergiver sitt eget och lever 
i lättja och fåfänglighet av annan mans svett och arbete, och när 
man ser rätteligen till, då är det märkliga rikedomar, som kloster
folk kallar fattigdom. Hava gott hus och hem, där man kan söva 
och vaka, när honom täckes, hava fri kost och kläder med allt 
det honom behöves rikligt nog, det håller jag icke för fattigdom, 
och det ser man i klostren. Därför är det falskt, som de berömma 
sig av, att de följa Kristus efter, för ty han hade icke ett sådant 
väsende. De hava hus som andra slott, men han hade icke så 
mycket, att han kunde lägga sitt huvud uppå. Men en fattig bonde, 
som sitter med hustru och barn för gäst och gångande och måste 
draga ut skatt och skuld och vet dock icke om aftonen, vad hans



fattiga hustru och barn skola äta om morgonen — det är en rätt 
fattig och berömmer sig dock intet av sin fattigdom, som de skrym- 
tare göra, som äro i kloster.» Människan är pliktig att arbeta, och 
1 sitt anletes svett skall hon äta sitt bröd. Häremot handla mun- 
karne, som ju leva av andras gåvor och allmosor, men »den, som 
älskar sin nästa, han begär icke vara honom till tunga, utan ar
betar hellre själv, på det att han kan vara honom till lisa».

Uppfattningen av livet såsom ett arbetets och pliktuppfyllelsens 
liv ligger även till grund för Olavus Petris åsikt om äktenskapets 
väsen och uppgift. Herren skapade människosläktet till att besitta 
jorden. Det skulle växa till och varda herre över allt skapat, över 
fiskarna i havet och fåglarna under himmelen. Härför gav han ock 
människorna lust att föröka sig, och denna lust »är ju så kraftig 
1 mannen och kvinnan som själva skapelsen, så att så omöjligt som 
det är, att en man icke skulle vara man, och en kvinna icke kvinna, 
sa omöjligt är dem ock, att de icke skulle hava lust och vilja till 
att föröka sig».

Denna naturdriftens absolut tvingande makt betonar Olavus Petri 
med samma kraft som renässansens naturalister, och liksom de för
dömer han varje försök att undertrycka naturen. Men skillnaden 
visar sig, då vi fråga: varför skall då denna drift tillfredsställas? För 
renässansens män hade driftens tillfredsställande varit själva ända
målet. Icke så för Olavus Petri. Han uttalar sig väl ej särskilt 
°m frågan, sådan som den nu formulerats, men hans mening är 
denna. Äktenskapets uppgift är icke att tillfredsställa den sinn
liga driften utan att framalstra ett nytt släkte, och icke blott fram- 
alstra utan även uppfostra detta. Fyller människan träget — släkte 
efter släkte — detta uppfostrarens kall, skall jorden så småningom 
yllas och tagas i besittning av ett heligt folk och gudsriket på 

jorden varda grundat.
Äktenskapet ses därför av honom nästan uteslutande ur plik

tens synpunkt, och för den personliga kärleken mellan man och 
kvinna har han intet rum i sin lära. Vad han betonar är mödan 
och lidandet. Äktenskapet är för honom i främsta rummet en 
kamp i utvecklingens tjänst. Mannen får arbeta för hustru och barn, 
°ch när fienden är för handen, får han giva sig i döden för deras 
skull, att de skola sitta i frid och ro, men »när han så gör, gör 
han Gudi en behaglig tjänst». Sammaledes är ock med kvinnan. 
Äten hon får arbeta och sträva, i jämmer och vedermöda föder 
h°n sina barn, men »var så skedde, som ofta händer, att hon i 
’arnsäng läte livet till, så gjorde hon det i lydnad för Gud, och 

^et ar Gud en behagelig tjänst, henne till salighet.»



Samma tanke, som ligger till grund för hans uppfattning av 
äktenskapets uppgift, tillämpar han ock på rättens och politi
kens område. Såsom Stockholms stads sekreterare var han bi- 
sittare i stadens rätt och förde i denna egenskap protokollen över 
magistratens sammanträden, den s. k. Tänkeboken, vilken ännu finnes 
i behåll. Dessutom skrev han en nyss utgiven kommentar till 
Stadslagen samt framför allt de märkliga Domarregler, vilka ännu 
pläga avtryckas i spetsen för Sveriges rikes lag. Den uppfattning, 
som genomgår dessa manligt kraftiga, ädla satser, var då fullkomligt 
ny inom rättsuppfattningen. För medeltiden hade straffet företrädes
vis haft betydelse av vedergällning. Här däremot uttalas för första 
gången, »att allt straff bör vara till förbättring, och straffet bör vara 
sådant, om möjligt är, att det icke förhindrar honom, som straffad 
varder, till att bättra sig», d. v. s. straffet bör snarast vara en upp
fostran, som hos brottslingen borttager den brottsliga tendensen 
och stärker hans vilja till det goda.

Sin politiska uppfattning framlade han först i den märkliga pre
dikan, som han höll vid Gustav Vasas kröning 1528. Den sats, 
som han där företrädesvis inskärper, är, att konungen är Guds 
ställföreträdare på jorden. Därav följer visserligen å ena sidan, att 
han ägde rätt att fordra lydnad, och denna under unionstiden bort
glömda dygd inskärpes av Olavus Petri med en nästan ytterlig 
stränghet. Men å den andra sidan var konungen såsom Guds ställ
företrädare i främsta rummet skyldig att utföra Guds vilja, och 
inför denna fordran tedde sig den världsliga politiken endast såsom 
en underordnad uppgift. »Vad vore det för en kristen konung — 
utropar Olavus Petri — som lade sig all vinn om, att i hans rike 
väl tillgå skulle i det lekamliga regementet och såge dock likväl 
igenom fingrarne därmed, att hans undersåtar foro illa till deras 
själar.» Genom dessa och liknande yttranden tenderade Olavus Petri 
onekligen till puritanernas strängt religiösa stat, men meningen var 
icke att tillvälla den reformatoriska rörelsens män något inflytande 
på statens angelägenheter. Liksom Olavus Petri i äktenskapet 
företrädesvis såg en uppfostringsanstalt för det kommande släkte, 
som en gång skulle taga jorden i besittning med den rätt, som låg 
i en helig vilja, så betraktade han ock staten såsom en dylik reli
giös och moralisk uppfostringsanstalt. Dess uppgift var i främsta 
rummet att bryta människans onda vilja, att tillse, att brottslingen 
rättades, att hålla skolor vid makt, och — framför allt — att sörja 
för, att Guds ord rent och klart predikades, med ett ord: vaka 
ö\ er undersåtarnes moraliska och religiösa uppfostran.

Denna pedagogiska synpunkt är den förhärskande icke blott i



Olavus Petris predikningar och småskrifter; den återfinnes även i 
hans dikter, i hans psalmer och i dramat Tobie comedia, i vilket 
han söker teckna ett äktenskap efter Guds sinne, ett äktenskap, 
vilket knytes icke under festglädjens jubel, utan börjar allvarligt, 
strängt, högtidligt såsom en gudstjänst.

Denna synpunkt är ock den ledande för hans uppfattning av Den 
vetenskapens uppgift, och den återfinnes i hans Svenska krönika. svenska 
Aven denna är skriven till en »rättelse och varnagel», »så att efter
kommande måga lära av deras förfäders välfärd eller fördärv, huru 
de sig i alla stycken skicka skola och vad nyttigt eller skadligt 
vara plägar». Var man — säger han kort därefter — allenast vill 
läsa krönikor »för förvetenhetens skull eller hava däruti tidsfördriv, 
så är det så gott oläset som läset». I språkligt avseende utgör 
detta arbete ett bland vår litteraturs ståtligaste minnesmärken. Det 
svenska språket, har knappt klingat malmrikare, fylligare och mera 
svenskt än här, och tankarna hava fått ett kraftigt, koncist uttryck, 
som nästan etsar sig in i läsarens sinne. Den kritiska skärpa och 
den förmåga att rannsaka skrifterna, som de protestantiska teolo
gerna förvärvat genom sin bibelkritik och sina undersökningar av 
de katolska dogmernas utveckling, användas här för första gången 
på den rent politiska historien. Medeltidens författare hade kritik
löst avskrivit alla de uppgifter, de funnit, utan att pröva deras tro
värdighet, och för Johannes Magni hade fäderneslandets historia 
knappt varit annat än en stor patriotisk dikt. För Olavus Petri 
var historieskrivarens plikt en omutlig sanningskärlek, och han 
uttalar sig med skärpa mot all falsk chauvinism samt visar i hand
ling, att hans blick var oförvillad av nationalhatets dimma. Han 
är ock den förste, som kritiskt prövar de olika historiska källornas 
värde, och inför denna prövning ramlar hela den stolta byggnad, 
som de äldre krönikeförfattarna uppfört. Våra egna handlingar 
giva oss »ganska liten rättelse, huru här i riket haver tillstått, förr 
än kristendomen hit kom», och åt den danska krönikan kan man 
giva »föga makt», ty den är tydligen skriven för att upphöja de 
tre nordiska rikenas forntid. De goter, som erövrade Rom, hava 
säkerligen ej haft något att skaffa med våra svenska götar, utan 
hava snarare bott i Ungarn,. och Didriks av Bern krönika — ur 
vilken föregångarna hämtat så mycket — säges av Olavus Petri ej 
’komma dem vid, som bo i Sverige».

Men ännu i ett annat fall är han banbrytande. Medeltidens 
krönika hade endast lämnat en serie av torra fakta utan något 
samband. Olavus Petri är däremot den förste, som uppställer 
frågan: vad är det, som sker i historien. Det svar han giver är
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övriga Europa följer på humanismens och reformationens frihets- 
strävanden, vidtager i Sverige genast efter hans död för att här i 
landet fortfara i viss mån ända till upplysningstidevarvet, då renäs
sansens idéer åter vända tillbaka, om än i en annan form.

Utan att själva ana det avföllo Olavus Petris efterföljare allt mer 
och mer från reformationens fria, storslagna världsåskådning Den 
protestantiska dogmatiken träder i den katolskas ställe, den medel
tida skolastiken återtager långsamt, men säkert sitt herravälde över 
sinnena, den lutherska kyrkan triumferar väl i det yttre, men endast 
genom att uppgiva sin karaktär av reformationskyrka.

* * 
*

Den svenska reformationsperioden kan därför sägas sönderfalla i 
tre mycket olika avdelningar. Först hava vi Olavus Petris tid — 
det är våren, som synes vilja bryta in med dess sjudande livskraft 
och dess framtidslöften. Men på denna vår följer icke någon som
mar, utan i stället en lång och hård vinter, som varar under hela 
återstoden av århundradet. Först med Gustav Adolf börjar åter 
uppvaknandets tid, och den store konungen blev den, som upptog 
Olavus Petris kulturarbete.

Vi skola därför närmast taga en överblick över den allmänna 
kulturen i vårt land under 1500-talet.

4 Illustrerad Svensk Litteraturhistoria. II. 49



BOKTRYCKERI, BOKHANDEL 
OCH CENSUR UNDER DE 

FÖRSTA VASAKONUNGARNA

i skandinaviska landen voro, såsom jag redan 
utvecklat, vid reformationens utbrott knappt 
annat än biland till Tyskland. Vår handel 
och vår skeppsfart lågo i hanseaternas hän
der, vår kultur var tysk och vår ungdom 
studerade vid tyska universitet. Någon 
ändring skedde härutinnan knappt under 
reformationstiden ; Sverige och Danmark för
blevo i andligt avseende tyska vasallstater, 

som blott följde med utvecklingen i det större landet, och det for
dom så livskraftiga Norge hade redan under unionstiden sjunkit ned 
till en bondeprovins utan högre kultur.

A den andra sidan upphörde — såsom en följd av Stockholms 
blodbad samt sjuårskriget — all egentlig förbindelse mellan Sverige 
och Danmark. Båda fortforo att stå i beroende av Tyskland, men 
inom denna ram gingo de var sin särskilda väg utan att i nämn
värd mån påverka varandra. Reformationen mottogo vi båda från 
Tyskland, men under det att denna i Sverige av Olavus Petri ut
vecklas med en friskhet och originalitet, som göra reformationens 
första decennier till en glansperiod i vår litteraturhistoria, sakna 
motsvarande årtionden i Danmark denna lyftning, utan där följer 
man i stället mera troget efter i de tyska hjulspåren. A den andra 
sidan märker man dock, att bildningen i Danmark, både den huma
nistiska och den teologiska, var vida mera allmänt utbredd än i 
Sverige, och Danmark sjönk därför aldrig så djupt under 1500- 
talets seftare del som Sverige. I Sverige står Olavus Petri så gott 
som ensam, i Danmark möta vi icke blott reformatorerna Kristiern 
Pedersen och Hans Tausen samt senare Peder Palladius och Niels 
Hemingsen, utan ock humanister som Petrus Parvus Rosæfontanus 
samt senare, under tiden efter 1560, forskare som Tyge Brahe och

Sverige 
och 

Danmark.

So



Petrus Severini, latinskalder som Erasmus Lætus, historiker som 
Vedel, Svaning, Huitfeldt m. fl.

I Sverige däremot går bildningen efter Olavus Petris död med 
varje år tillbaka, och till en väsentlig del ligger skulden härför hos 
Gustav Vasa. Såsom vi minnas hade den katolska kyrkan i stort 
sett varit förläggare till de arbeten, som tryckts under medeltiden. 
Kyrkan var nu slagen till marken, och den nya staten hade blivit 
dess arvtagare. Men Gustav Vasa kände sig alls icke böjd för att 
ataga sig de förpliktelser, som följde med arvet. Det Nya Testa
mentet utgavs visserligen av staten, likaså Bibeln, men såsom vi 
sett lät konungen kyrkan fortfarande betala omkostnaderna, och av 
egen kassa ville han ej släppa till något, ty för så vitt en skrift ej 
hade omedelbart intresse för regeringen, ansåg konungen litteraturen 
vara något honom alldeles ovidkommande. De enda skrifter, som 
utgåvos med statsmedel, voro därför några obetydliga politiska 
broschyrer, i vilka konungen försvarade sina regeringshandlingar och 
angrep motståndare, troligen ock några av de allra första reforma- 
tionsskrifterna, som ju hade ett direkt agitatoriskt syfte, och under 
en nära fyrtioårig regering är ju detta ej mycket. Ej ens det kung
liga tryckeriet brydde han sig om att hålla vid makt. När det hade 
fyllt sin uppgift såsom ett vapen mot den katolska kyrkan, förlorade 
han allt intresse för denna anstalt, och den fick därför utan hjälp 
förfalla.

I slutet av 1526 hade Richolff rest sina färde, och landets enda 
tryckeri överlämnades då åt »gode svenske karlar». Tyvärr känner 
man ej namnet på Richolffs svenske efterträdare — möjligen var 
det Bartholomaeus Fabri — och ej heller arten av hans överens
kommelse med regeringen, men med stor sannolikhet var denna i 
huvudsak av följande innehåll. Den nye boktryckaren fick lokal, 
stilförråd och press, troligen ock en mindre förläning i årsunder- 
håU — denna utgick åtminstone senare med tolv tunnor spannmål in
draget kyrkotionde — och för detta var han skyldig att för regeringens 
räkning gratis trycka cirkulär och mindre statsskrifter. Gällde det 
större, skulle regeringen däremot ersätta honom efter en viss över
enskommen taxa per ark för sättning, tryck och papper. Vad övriga 
arbeten beträffar, fick det bli en affär mellan boktryckaren och 
kunden. Regeringen gjorde här intet för att uppmuntra den litte
rära produktionen inom landet, vilket framgår av räntekammar
böckerna, som från 1529 finnas kvar, om än med luckor. I dem 
förekommer intet om tryckeriet eller om betalning för något pränt 
utom för de få statsskrifter, om vilka nyss talats. Så vitt man kan 
se trycktes icke ens ett arbete som handboken på regeringens

Den 
svenska 

kulturens 
tillbaka
gång.

Trycke
riet.
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bekostnad, utan såsom en privat affär. Utan tvivel lönade den sig 
ganska bra, ty efter den första upplagan, som kom ut 1529, trycktes 
intill 1557 ytterligare åtminstone fem upplagor. Detsamma gäller 
psalmboken, som under 1500-talet trycktes i åtminstone tolv upp
lagor, troligen i flera.

Men på grund av regeringens likgiltighet gick det allt mer och 
mer tillbaka för det kungliga tryckeriet. På 1520-talet utgåvos en 
mängd skrifter, tack vare Olavus Petris insats. Men 1530 inträdde 
en vändning. En Claes Pedersson hade då blivit boktryckare, men 
trädde snart tillbaka för en Petrus Bokepräntare, och nu råkade 
tryckeriet i nästan fullkomlig overksamhet. 1531 trycktes blott tre 
små skrifter på tillhopa omkring en trettio blad, 1532 ingen bok, 
1533 
1535 
Året 
förut 
skrifter, men 1537 blott nya upplagor av mässan och handboken 
samt det under 1500-talet så ytterst populära arbetet Sielenes tröst 
och läkedom, en möjligen av Olavus Petri gjord översättning av 
en tysk uppbyggelseskrift av Urbanus Rhegius. Men hur klent 
försett det enda svenska tryckeriet var, framgår därav, att Olavus 
Petri, som 1537 ville utgiva en ny upplaga av sin postilla, måste 
trycka denna i Lübeck hos Richolff. 1538 trycktes i Stockholm 
blott tre obetydliga småskrifter, 1539 Olavus Petris predikan mot 
eder, men de följande tre åren, 1540—1542, trycktes ingenting alls 
i Stockholm, och för det stora bibeltrycket måste man ånyo inkalla 
Richolff, som med sitt tryckeri slog sig ned i Uppsala. Först 1543 
fick tryckeriet en mera verksam föreståndare, Amund Laurentsson, 
men mycket raskare blev takten icke. Inom det svenska bok
tryckets historia betecknar Gustav Vasas regering således en nästan 
fullkomlig dödsdvala. Landet har en enda författare, Olavus Petri, 
men ett kungligt tryckeri, som icke ens är i stånd att trycka denne 
ende författares skrifter. Efter vad åtskilliga notiser giva vid handen, 
bestod också hela personalen, även efter Gustav Vasas tid, av mästaren 
och en enda gesäll.

Regeringen hade åt boktryckaren överlämnat vården om littera
turen. Denne fick således på samma gång vara boktryckare, för
läggare och bokhandlare. I viss mån var ju detta i enlighet med 
en redan under medeltiden utbildad praxis, ty Snell, Gothan, Fabri 
och Grijs hade ju alla tryckt böcker på eget förlag. Även Richolff 
hade varit förläggare, och då han andra gången kom hit (1540), 
utgav han vår första almanacka, som egendomligt nog visade sig

blott en ny upplaga av handboken, 1534 intet, och först 
höjde sig tryckeriet till tre skrifter, alla av Olavus Petri, 
därpå utkommo en ny upplaga av psalmboken samt de fyra 
omtalade små bibelböckerna, således också Olavus Petris
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vara en dålig affär. Men den kunglige boktryckaren tyckes endast 
hava vågat sig på sådana artiklar som handboken, mässan, psalm
boken o. d., och från hans sida rönte litteraturen således ingen
uppmuntran. De egentliga förläggarna och bokhandlarna under 
denna tid voro i stället bokbindarna, som köpte böcker från det 
kungliga tryckeriet och sålde dem, men även skötte den utländska 
bokimporten.

Redan före reformationens utbrott hade vårt land ganska flitigt Bok- 
besökts av tyska bokförare, men 1527 tyckes denna kommers hava blndarna-
avstannat, möjligen beroende därpå, att det nya kungliga tryckeriet 
då tillräckligt tillgodosåg allmänhetens läslust med svenska böcker, 
och importen upptogs först på 1540-talet, då åtskilliga driftiga bok
bindare från Lübeck slogo sig ned i Stockholm. Tack vare tull
räkenskaperna känna vi ganska väl importens storlek. De förnämsta 
importörerna voro Paul Knufflock, Bärnt Bokbindare och Henrik 
Schulte. 1543 importerade den förste från Lübeck »fem torra tunnor 
med böcker» och dessutom ett fat. Bärnt tog in en tunna och 
Henrik papper till den i Stockholm tryckta psalmboken, som var 
hans förlag. För 1544 saknas tullräkenskaperna, men året där- 
Pa importerades två tunnor, 1546 och 1547 intet, 1548 två tunnor 
°eh ett fat. Det största importåret var 1549, då Henrik Schulte 
tog in tre tunnor och fyra fat, Paul Knufflock en tunna och en fjärding. 
He flesta böckerna voro förmodligen tyska uppbyggelseskrifter, men 
därjämte sålde de nog mera betydande litteratur. Av hovräken
skaperna finner man, att Henrik Schulte till de kungliga prinsarna 
salt böcker för ganska stora belopp och bland dem arbeten av 
Cicero, Sallustius, Plutarchus, Terentius, Valerius Maximus m. fl., 
och Paul Knufflock sålde till dem Josephus på tyska, Æsopi fabler 
m. m. Och därjämte utövade de en viss förlagsverksamhet. Men 
affären synes icke hava lönat sig, ty Paul Knufflock vände efter 
några år tillbaka till Lübeck.

vill synas blev detta honom förvägrat, och då 
sitt tryckeri i Uppsala, som ju ej kunde övervakas 
skrev konungen 1539 till ärkebiskopen, att intet 
utgå, »med mindre vi det tillförene översett och

Till en icke ringa del torde deras verksamhet hava förlamats av Censuren, 
den stränga censur, som regeringen utövade. Över det kungliga 
tryckeriet vakade den av regeringen tillsatte korrektorn, och efter 
Xad det förefaller, fordrades hans tillstånd för att trycka en bok. 
¿■>62 begärde en tysk, Georg Buchbinder, rätt att här i riket få 
a a trycka allehanda böcker till nytta för predikanter och skolor, 

men som det 
Richolff inrättat 
av korrektorn, 
Pränt skulle få w  .
beslutat hava». T. o. m. för tryckningen av en så oskyldig skrift
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ländska 

bok
trycket.

Men vad skall man dâ hålla av den romerska kyrkan?
Att den romerska kyrkan utav Gud ärad är framför alla andra kyrkor, ty 

det [= i den] haver S. Peter och S. Påvel, 46 påvar, därtill med många 
hundratusen martyrer utgjutit sitt blod, övervunnit helvetet och världen.

På samma sätt — med föregivna citat från Luther — försvarar han helgon
dyrkan, M ariakulten, den katolska nattvardsläran och anfaller i ytterst råa 
ordalag protestanterna för] deras sexuella] moral samt deras brist på pietet. 
I haven — säger han — förvandlat kyrkorna till bössehus, hästestall, kruttorn, 
drickesstugor och annat mer. I haven rivit och slitit eder till klostrens räntor 
och där gjort gästehus och skalkaskolor. I haven förskingrat och sönderskurit

som almanackan ansågs ett kungligt tillstånd behövligt. Den in
hemska bokproduktionen låg således under fullständig censur. -Men 
även den utländska bokimporten. 1551 förordnades en doktor 
Andreas att hava »ett uppsyn med bokförarne om de böcker de 
in i landet föra». Genom denna censur lade således Gustav Vasa 
direkta hinder i vägen för det litterära livet, som han av ekonomiska 
skäl ej ansåg sig böra befrämja.

I viss mån ändrades litteraturens karaktär under hans söners 
regering. Men detta berodde till en väsentlig del på de då ut
brytande religiösa striderna. Tack vare dessa fick bokmarknaden 
mera liv, men å den andra sidan blev censuren skarpare. I 1575 
års ordinantia bestämdes, att intet skulle få utgå på tryck, »med 
mindre det bliver av några av biskoparna väl översett och gillat, 
vårföre vill ock ingalunda tillstädjas, att någon skulle låta trycka 
svenska böcker utrikes». Sådana böcker vore hädanefter platt för
bjudna, både att köpas och säljas. Ingen bokförare skulle få uppslå 
sitt bokstånd, förr än katalogen på hans böcker blivit av biskopen 
eller någon lärd man gillad. Förordningen tillämpades ock med 
stränghet, och flera tyska bokförare, som ej uppvisat sitt »register», 
fingo sina lager beslagtagna.

Men resultatet blev helt annat än det avsedda. Jesuiterna tryckte 
sina agitationsskrifter i Polen och smugglade sedan in dem i landet. 
Redan 1572 hade drottningens biktfader Herbestus, efter vad Messe- 
nius berättar, »bland svenskarna låtit hopvis utdela böcker, vilka 
annorstädes blivit tryckta och hit införda», och 1577 talar Messenius 
om »stora och fulla tunnor» med dylikt litterärt smuggelgods. En 
bland de talangfullaste, men också mest pérfida och råa av dessa 
katolska skrifter är Enchiridion thett är then lille och reene cate- 
chismus, tryckt i Grätz 1591. Författaren var en tysk jesuit, Sigis
mund Ehrenhoeffer och översättaren troligtvis den bekante Kloster- 
lagse. Författaren uppgiver, att alla satserna äro hämtade ur Luthers 
i Wittenberg tryckta skrifter, men hela boken utgör ett försvar 
för den romerska kyrkan och ett angrepp på den protestantiska:



korkåpor och altardukar och därav gjort edra hustrur och döttrar tröjor, bröst
dukar, brämade natthattar och sängtäcken. Är det rätt och ärlig mans handel?

Men lika råa voro lutheranernas stridsskrifter mot katoliker, kal
vinister och liturgis- 
ter, och i förmågan att 
överhölja sina mot
ståndare med okvä- 
dinsord hade det luth
erska partiets chef 
Abrahamus Anger- 
mannus få likar.

Katolikerna tryckte 
sina böcker utrikes, 
enär de på grund 
av censuren ej kunde 
trycka dem i Stock
holm. Till en början, 
under Johan III:s litur
giska tid, voro prote
stanterna hänvisade 
till samma utväg, och 
Angermannus’ smä- 
deskrifter äro därför 
tryckta i Tyskland. 
Men en medverkande 
■orsak var ock Stock- 
holmstryckeriets full
ständiga undermålig
het. Mot slutet av 
perioden trycktes t. 
°- rn. flera svenska 
böcker i nordtyska 
städer än i Sverige, 
och den tidens fliti-
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Titelbladet av vårt äldsta »folkvise»-tryck.

gaste litteratör, Petrus Johannis Gothus, slog sig till sist ner i 
Kostock, där han översatte en följd av tyska uppbyggelseskrifter 
till svenska och där han på eget förlag tryckte dem, varefter de 
av honom själv eller resande bokförare försåldes i Sverige. Antalet 
av honom utgivna skrifter stiger till närmare ett hundra, men 
litterärt sett ligger deras förnämsta intresse däri, att de visa oss, 
Pa vilken oerhört låg bildningsgrad " den dåtida svenska läsekretsen 
stod. Några förtjänster kan man dock ej frånkänna honom. För

Petrus 
Johannis 
Gothus.
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det första har han utan tvivel bidragit att hålla läslusten vid makt, 
och ur den synpunkten kan han ej klandras, att han valde arbeten, 
som kunde påräkna en publik; värdefullare skrifter hade man an
tagligen varken köpt eller läst. Och för det andra har han rent 
tekniskt gjort en betydande insats i vår bokmarknad. Ty han är 
vår förste betydande förläggare, visserligen ännu blott av egna 
arbeten. Vidare är han den förste svensk, som kan sägas hava 
levat på sin penna, den förste yrkesförfattaren. Såsom förläggare 
tog han betalt genom att försälja sina skrifter, men såsom författare 
förstod han att därjämte skaffa sig ersättning. Författarhonp.raret 
erhöll han genom att dedicera arbetet till någon, och efter vad han 
upplyser, besvarades alltid denna uppmärksamhet med en »heders- 
skänk». Till en början vände han sig till de högt uppsatte i landet, 
men fann snart, att hederligt borgarfolk kände sig mera tacksamt 
samt därför också var frikostigare, och till sist utsträckte han sina 
dedikationer till hela korporationer —- som det förefaller med ett lika 
gott resultat. Detta sätt att uttaga författarhonoraren, som i stort sett 
var hans uppfinning, fortfor att praktiseras under hela 1600-talet och 
en god del in i nästa århundrade, och ur den synpunkten förtjänar 
den stackars Petrus Johannis en plats i vår litteraturhistoria.

Herman En dylik verksamhet, så illiterat den än är, röjer likväl, att bok- 
Sulcke. marknaden utvecklats sedan Gustav Vasas dagar. Anders Gutter- 

witz, som 1582 blev kunglig boktryckare och fortfor att vara det 
till sin död 1610, hade ett icke obetydligt förlag, ej blott av upp- 
byggelseskrifter och skolböcker, utan han började ock att trycka 
profan folklitteratur, såsom Een ny wijse om een ädel och dygde- 
sam quinna j Rom (1583). Men utom boktryckaren framträda nu 
andra yrkesmän inom bokmarknaden. En dylik var bokbindaren. 
Herman Sulcke, som tyckes hava börjat sin verksamhet 1591 och 
kan sägas vara vår förste egentlige bokhandlare. Han hade näm
ligen en öppen boklåda, som låg i grev Brahes hus vid Korn- 
hamnstorg, men reste tillika kring på marknader för att där mångla 
ut sina skrifter. Ty han var tillika förläggare, mest av herrelös 
litteratur, som han således kunde få gratis, men även av skrifter, som 
översattes av levande svenskar, vilka han väl fick giva någon ersätt
ning. Redan under Johan III:s tid hade man således kommit fram 
till det. litterära arbetets fördelning mellan författare, boktryckare, 
förläggare och bokhandlare. Men det viktigaste återstod : en litterär 
publik saknades, en publik, som kunde tillgodogöra sig något annat 
än uppbyggelselitteratur. Med detta arbete var det först Gustav 
Adolf, som grep sig an. Men innan vi vända oss dit, återstå några 
kapitel i den litterära kulturhistorien under de första Vasakonungarna.
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REFORMATIONSTIDENS
VANDALISM

EN reformation, som 1527 beslöts, vände sig 
emot den medeltida bildningens främsta 
kulturbärare, den katolska kyrkan. När
mast var väl meningen att krossa dess 
ekonomiska och politiska makt. Men i 
fullföljandet av denna uppgift gick rege
ringen vida längre, än vad Olavus Petri 
hade tänkt sig. Denne ville, att de in
dragna godsen företrädesvis skulle användas

ml filantropiska och kulturella ändamål — till vilka de i icke ringa 
man anslagits av den katolska kyrkan — och Laurentius Petri 
framkastade det förslaget, att av de indragna godsen skulle bildas
>>en allmännelig kista och drätsel, där sedan avtages det fattigt folk 
ma uppehållas med, samt kyrkopräster, predikare, kapellaner, skol
mästare, studenter och annor ting, dem man av Guds ord vet, att 
fie uppehållas skola». Men dylika kulturuppgifter lågo ej för Gustav 
Vasas lynne, och reformationen genomfördes med en brutalitet, som 
Pa var tid verkar fullkomligt upprörande. I sin Sveriges inre historia 
från Gustaf I ger Hans Forssell en förfärande skildring av, huru 
konungen for fram mot den katolska kyrkan. Allt, som var av 
varde, rövades bort: dopfuntar av koppar, ljusstakar av mässing 
°ch tenn, och naturligtvis alla kronor, monstranser och helgonbilder. 
Smyckena i dessa senare brötos lös, såldes eller skänktes till drott
ningen, som ej drog sig för att uppträda i dyrbarheter, som kort 
förut prytt någon Mariabild. Från mässhakar och altarkläden bort- 
sprättade man silvret och guldet, från kyrktaken nedbrötos koppar
plåtarna, gravkoren och altarskåpen plundrades på allt, som var av 
Xarde, och mässhakar och altarkläden syddes av den praktiska 
drottning Margareta om till kläder åt de kungliga barnen. Klostren 
’rotos i allmänhet ned för att skaffa tegel till konungens byggnader, 
ran Sigtuna kloster togos t. ex. 14,000 tegel till Svartsjö slott. 

’S4<S blevo Jungfru Marias och S. Peters kyrkor samt Gråbrödra-
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klostret i Uppsala jämte det medeltida universitetets studenthem 
nedbrutna för att lämna material till Uppsala slott. Fingö dylika 
byggnader stå kvar, användes de ofta till rent profana ändamål. 
Åbo kloster förvandlades 1541 till saltmagasin, och likaså fick ett 
kapell i Stockholms storkyrka göra samma tjänst. Ej ens kyrko
gårdarna fingo vara i fred, och Messenius berättar, att den fördoms
frie konungen lät gräva upp benen ur Storkyrkans gravar för att 
förvandla dem till salpeter, som behövdes till knektarnes krut, 
och han tillägger här den riktiga reflektionen, att det ej kunde 
anses kristligt att »så skjuta till väders med sina förfäder». I ett 
annat arbete ger han en målande bild av, huru det på hans tid 
såg ut i den gamla, på kyrkor så rika staden Sigtuna. S. Peters 
kyrka lutade till sitt fall, S. Nicolai hade väl av Johan III något 
iståndsatts, men var likväl en ruin, och i valven hade Sigtunaborna 
härbärgerat sina suggor och kor, som där fingo hålla sin mässa.

Värst gick denna förstörelse naturligtvis ut över de gamla 
klosterbiblioteken, som en gång varit munkarnas stolthet — arkiven 
tog man däremot vara på, ty här funnos handlingar, som voro av 
ekonomiskt värde. Men böckerna representerade för den nya tidens 
män endast papistisk vidskepelse, och med undantag för Vadstena, 
Sigtuna och Gråmunkeklostret i Stockholm blevo biblioteken nästan 
fullständigt förstörda. Av ett kungligt brev från 1531 finna vi, att 
»vår nådiga herre unnade Herr Gudmund Speyl alla de böcker, 
som äro i Växjö kloster efter munkarna». Den donationen har haft 
till effekt, att icke ett enda blad bevarats av detta säkerligen rikhaltiga 
bibliotek. Antagligen förfor man på samma sätt med ärkebiskops
stolens praktfulla boksamling, av vars skatter endast några mycket 
torftiga rester finnas kvar. Av det välförsedda dominikanerklostret 
i Sigtuna ha kanske sexton volymer bevarats, av biblioteket i 
Skänninge icke ens så mycket. Andra stora bibliotek hava full
ständigt gått under. Av klosterbiblioteken finnas rester endast från 
fem. Av alla domkyrkobibliotekens handskrifter hava tillsammans 
blott 23 hamnat i Uppsala. Papperet användes väl till makulatur, 
och endast pergamentsbladen ansågos mera värdefulla, visserligen 
ej för innehållets skull, utan för materialets. Några användes fort
farande att skriva på. Men i regeln begagnades pergamentet till 
omslag för fogderäkenskaperna. Av dylika pergamentsomslag i 
kammararkivet plockade Klemming, såsom jag redan nämnt, blad 
för blad, hop vårt äldsta, i det närmaste fullständiga Uppsalamissal, 
och över huvud är det på detta sätt, som man i våra dagar åter
funnit de flesta av de före 1526 i Sverige eller för Sverige tryckta 
böckerna.
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Blad ur fragmentet av Um styrilsi kununga ok höff>inga, nu i Kungl. biblioteket.
(Cod. B. 219.)

<4- • '

fídrt^n Jrrttt/ûn* tyc&i/rfap
~iî>> ■"'/¡•»x’/î'”'-» <ynf fallt

•Srßdt'ri t |jd.
rtftù fiJ

-j

c->p. Q>if Gî-r^a CwC |rt*A Qd &rrt 

3 Sil (i-rMffy' 4' ■ tí aS tfy frfr

¿JaV p-<» '<v>l*<t $><£*
0$- útíU (¿fit

5« u<4 <?<q$ÍJ ac p*4Er ttfr jr>‘&‘ tifo1-’.

tifa. Ù>À£zh«AJ1f" tif1’^ £t 4

0*v-i4 ¿F (pj.- 

’ |f/íV

■áv»<¿? fTpt'f pu^4 
ÿW'. : erriet u. M &

....... v’ ■.-... a¿'‘-y-t 

tU' , ,;. ;■■■-.

r^-

p4^‘ %--y4t-u. ^‘f’>
(^9C^ r.CfrtT

V¡^ •>“"■ ■

Ccmi^if^iii ß’-f.i M |>ßurS‘i-'7| ^T-V^A &ifi‘*,‘‘^-^fir

l^rt tifa ü>4£rt.»AJ1f“ f^^t?4.<42>^4 ß> ['& 0’^-<“A OAhl^C'1 

(Vka dttfiKÖ’1 ' ^¿T^l f“^ ttpM &,<&i -ff^■fP‘i“ 4

(^'Y’-^Pcfav-tt p<f- 

« -¿ ^'(k: (£*«•

° ?
2^2 T* y^_ ’_. ¿ ¡'-'»Â
’'■^J.Í;1 ;"r /’
- ■, >1: f^f.-

' - * > lF

K

ïf.1 ••

'■** rt
. -t



Klemming, som i detta fall, genom sina razzior i kammararkivet, 
bröt vägen för dessa forskningar, intresserade sig emellertid endast 
för den tryckta litteraturen. Att emellertid även pergaments
handskrifterna voro av ett stort värde, borde dock redan då hava 
varit klart. Så påträffade man 1867 i Hälsingfors såsom omslag 
till gamla räkenskaper två blad av den berömda medeltidsskriften 
Um styrilsi kununga ok höfßinga, och genom detta fynd löstes 
avgörande en litterär strid. Något manuskript till arbetet var näm
ligen förut icke känt. 1634 hade Bureus utgivit en tryckt upplaga, 
men av åtskilliga kritiker i senare tid stämplades denna edition 
såsom ett falsarium av Bureus, och man betvivlade, att här verkligen 
förelåg en skrift från medeltiden. Genom det nya fyndet blev 
äktheten avgörande bevisad. Även andra fornsvenska fragment 
hava återfunnits bland dessa omslag, ehuru jämförelsevis få — och 
av lätt insedda skäl. Den på svenska avfattade litteraturen i våra 
kyrkor och kloster var ju försvinnande liten mot den latinska; 
dylika svenska handskrifter funnos i regeln blott i nunneklostren. 
Men för kännedomen om vår medeltidskultur är naturligtvis den 
latinska litteraturen minst lika viktig. Riksbibliotekarien Collijn 
började därför en ny undersökning av kammararkivet och fann där 
icke mindre än 25,649 pergamentsblad, härrörande från medeltida 
svenska bibliotek. Av dessa voro endast 1,146 tryckta, de övriga 
24,503 handskrivna. Såsom han påpekar, hava flera av dessa en 
gång varit verkliga praktcodices, försedda med rikt utstyrda initialer 
och konstfullt målade miniatyrer. Dessa handskrifter, som på detta 
sätt återfunnits, äro ytterst värdefulla och kasta ett delvis nytt ljus 
över den medeltida kyrkans historia i Sverige, särskilt över den 
äldsta svenska kyrkans beroende av den engelska, men även av 
flera såsom förlorade ansedda arbeten hava fragment anträffats. 
Ännu så länge stå vi dock blott vid början av dessa undersök
ningar, och utom i kammararkivet finnas dylika blad även i riks
arkivet, krigsarkivet, länsarkiven m. fl. depåer för gamla handlingar.

Av Collijns undersökningar synes framgå, att denna bokvandalism 
börjat tämligen kort efter Västerås riksdag. De äldsta räkenskaper 
i kammararkivet, som äro bundna i dylika pergamentsomslag, äro 
från 1531, men sedan pågår förstöringsarbetet ända fram till 1620- 
talet, då Gustav Adolf synes hava hejdat det. Fogdarna lade helt 
enkelt beslag på närmaste kyrkas boksamling och begagnade perga
mentet såsom omslag till de räkenskaper, de skickade in. Så ha 
de flesta bladen av Uppsalamissalet påträffats kring räkenskaper 
från Uppland, av Strängnäsmissalet kring handlingar från Söderman
land och Närke. I Stockholm anlitade man i stor utsträckning det
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rika gråmunkebiblioteket, ännu mera dominikanernas boksamling, 
av vars handskrifter endast tre finnas i behåll, och flera räken
skaper från Vadstena slott äro bundna i pergamentsomslag, som 
tydligen stamma från klosterbiblioteket. Att döma härav synes 
detta hava varit ovanligt rikt icke blott på handskrifter utan även 
pa numera rent ovärderliga rariteter från boktryckerikonstens början, 
Gutenbergs bibel, Schöffers och Fusts tryck m. m.

Någorlunda betydande rester finnas endast av två eller tre medeltids- 
bibliotek. På grund av den pietet, som även protestanterna hyste 
för det nationella helgonet Birgitta, stod sig Vadstena kloster bäst 
under reformationsperioden. Man hade dock en känsla av, att här 
befann sig en verklig kulturhärd. Klostret med dess nära tusen 
gardar sattes väl av Gustav Vasa under förvaltning av en kunglig 
fogde, men konungen drog sig i det längsta för att direkt plundra 
<tet rika klostret på dess lösören. Munkarna och nunnorna fingo 
tills vidare stanna kvar, men deras led glesnade allt mera, och 1540 
mfunno sig konungens utskickade i klostret, där de upprättade en 
förteckning på alla dess dyrbarheter, och detta hotande förebud 
åtföljdes snart av det första stora slaget. 1543 lät nämligen konung 
Gustav försegla de båda brevskåpen i biblioteket, och därvid bort
tog0 hans drabanter — efter vad diariet berättar — »oräkneliga 
böcker» jämte åtskilliga dyrbarheter. Klostret var nu nästan värn
löst, och 1545 tilläto sig borgarna i Vadstena att riva ned kloster- 

1557 kunde en kyrkoherde och en djäkne opåtalat stjäla 
Ö4 volymer ur biblioteket. Men ännu 1595 funnos åtskilliga silver
saker kvar, och det var först då, som den sista plundringen skedde. 
Ne få kvarlevande nunnorna drevos då ut, och återstoden av 
biblioteket synes hava flyttats upp på Vadstena slott. En icke 
obetydlig del av handskrifterna begagnades där — såsom Messenius 
uPplyser — av knektarna till förladdning, och även värdefulla brev 
och handlingar förstördes, bl. a. några av Birgittas originalbrev. 

orst på Gustav Adolfs tid grydde en ljusare tid för den starkt 
decimerade resten av munkarnas och nunnornas flit. Denna rest 

raes då först till det forna franciskanerklostret i Stockholm och 
°rt därefter till Uppsala för att där jämte återstoden av andra 

medeltida samlingar bilda grundstommen till ett universitetsbibliotek. 
cn det var långt ifrån alla handskrifter, som kommo fram till 

bestämmelseorten. Från 1620 ha vi en lista på böcker »lefvererade 
ur libreriet, som kom från Vadstena, välaktade Herr Peder Månsson 
^ecretarius tillhanda», och av dessa togos genast tjugofem till »att 

mda handlingar uti». Av klostrets handskrifter finnas emellertid 
Ppsala bibliotek ej mindre än 326 kvar.
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Med sig förde

Även av vårt därnäst största bibliotek, franciskanernas i Stock
holm, finnas några rester kvar — tack vare icke protestanternas, 
utan den katolska reaktionens intresse för dessa gamla bokskatter. 
Munkarna på Riddarholmen fingo kort efter reformationen giva sig 
i väg från sin gamla bostad, som allt mér och mer fick förfalla. 
Murarna ramlade, och platsen kring 
stjälpningsplats för stadens orenlighet. 
tionen hade emellertid de återstående 
fått flytta dit, emedan man redan 1527 
på malmarna, av vilka det största var S. Klara, 
nunnorna sitt bibliotek, så att klostret nu fick två bibliotek, dels 
deras, dels de forna munkarnas. Såsom jag redan nämnt, plundrades 
väl dessa samlingar flitigt av reformationstidens pergamentsrövare, 
men då Johan III tillträdde regeringen, fanns ännu åtskilligt kvar i 
de båda biblioteken, som då överlämnades till det kollegium, som 
konungen grundade i klostret och om vilket jag sedan skall tala. 
Troligtvis fördes också dit resterna av de andra gamla kloster
biblioteken i närheten. Vidare lade regeringen beslag på de böcker, 
som ännu funnos kvar i Uppsala domkyrkas libri, samt på den 
nyligen avlidne, ärkebiskop Laurentius Petris enskilda boksamling. 
Ytterligare skänkte konungen dit en del av sitt eget välförsedda 
bibliotek — ty både han och Erik XIV voro stora bokköpare - 
och slutligen skickades icke så få böcker dit från jesuiterna i 
Belgien och Polen. Man hade således åter fått en ganska betydande 
samling till stånd — den första under protestantisk tid — men 
dess livslängd blev ganska kortvarig. På 1580-talet måste jesuiterna 
lämna Stockholm, och därvid medförde de större delen av kollegiets 
bibliotek, som sedan fördelades mellan jesuitkollegierna i Brauns
berg och Riga. Men ännu en gång skulle det vända tillbaka till 
Sverige. Gustav Adolf erövrade som bekant både Braunsberg och 
Riga, och de där förvarade biblioteken skänkte han till Uppsala 
universitet, vars bibliotek räknar sina anor just från denna 1621 
gjorda donation. Böckerna befinna sig således nu i Uppsala, och 
flera av dem hava genomgått ganska märkliga öden, så t. ex. en bok, 
som tillhört den berömde astronomen Kopernicus, vilken i denna 
gjort några mycket märkliga anteckningar. Boken skickades såsom 
gåva till Stockholmskollegiet, kom sedan tillbaka till Polen för att 
ånyo skickas till Sverige, denna gång såsom ett krigsrov.

1500-talet ger oss således skådespelet av de medeltida bok
skatternas förstöring.

Denna likgiltighet för de gamla biblioteken berodde naturligtvis 
därpå, att hela den medeltida kulturen hade blivit den nya tiden
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alldeles främmande. Man förstod den ej och hade intet bruk för 
den. De nya bibliotek, man samlade, hade ett helt annat innehåll 
och bestodo dels av klassiska auktorer, dels av humanistiska arbeten 
samt av protestantisk teologi och uppbyggelseskrifter. Och från 
]5oo-talet känner man flera ivriga boksamlare, i främsta rummet 
rik XIV och Johan III, flera av högadelns medlemmar, såsom 

framför allt Hogenskild Bielke, men även enstaka lärde, såsom 
den på sin tid berömde läkaren Benedictus Olai, i vars bibliotek

<val, egendomligt nog, icke förekommer någon medicinsk litteratur; 
katalogen från 1586 - upptager dock ej mindre än 324 nummer.

Druvklasen vid Eskols bäck.
Träsnitt ur Bibeln 1541.
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SKOLOR OCH UNIVERSITET
UNDER 1500-TALET

AMMA förfall som inom litteraturen röjer 
sig under denna tid också inom både den 
högre och den lägre undervisningen. Vis
serligen må det vara sant, att de offentliga 
skolornas antal ej förminskades under Gustav 
Vasas regering. Men därvid bör man dock 
komma ihåg, att de kanske viktigare kloster
skolorna indrogos, och att domskolorna och 
stadsskolorna voro mycket fåtaligt besökta.

Skolor
nas för

fall.

1538 skrev en Stockholmsborgare till biskopen i Skara: »Efter det 
att skolorna nu mest ligga så gott som öde både här och där, och 
som jag förnummit, att Er skola i Skara är ännu vid makt, så sän
der jag här mina söner till Eder». Fem år förut hade konungen 
själv medgivit, »att där tillförene varit tu- eller trehundra djäknar, 
där äro näppeligen ett halvt hundrade; sommestädes äro ock sko
lorna platt ödelagda, riket till en dråpelig skada och fördärv». Samma 
intryck får man, om man vänder sig till 1571 års skolordning. Syftet 
med skolan är enligt denna icke att meddela någon allmänbildning, 
utan blott att uppfostra blivande lutherska präster. Detta var onek
ligen i hög grad nödvändigt. Den äldsta protestantiska kyrkan i 
vårt land hade i stort sett inga andra kyrkoherdar än de katolska 
sockenpräster, som, om än motvilligt, funnit sig i tingens nya ord
ning. Men den lutherska kyrkans präster skulle framför allt vara 
lärare och predikanter, och i den katolske prästens ämbete in
gick icke någon skyldighet att predika — det var i regeln munkarna, 
som gjorde detta, och de voro den nya rörelsens motståndare. För 
att avhjälpa den värsta bristen utgav Olavus Petri sina postillor, ur 
vilka predikanterna blott hade att läsa upp söndagens predikan. 
De gamla prästerna dogo emellertid en efter annan, och endast få 
nya voro villiga att träda i deras ställe, ty efter alla åderlåt-
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ningar voro gällen nu på långt när ej så feta som förut, och 1540 
skriver en antecknare, att »prästers, studenters och djäknars äm
bete mycket föraktligt vordet är, så att ganska få nu sätta deras 
barn till skola». Detsamma förutsättes i 1571 års skolordning, som 
börjar med en uppmaning till folket att sätta barnen i skola, »på 
det att man må bekomma personer, som till predikoämbetet, och 
var de eljes behövas, kunna vara brukliga». Det var således skolans 
så gott som enda syfte. Men skolordningen förutsätter, att de flesta 
föräldrar skulle vägra sända sina barn i skola, och författaren, den 
gamle ärkebiskopen, söker därför att övervinna deras motvilja. Under 
den katolska tiden — yttrar han — plägade man löpa till skolan 
»allenast för den skull, att man framdeles skulle bliva väl försedd 
'till lekamligt uppehälle såsom med ett gott gäll». De tiderna voro 
nu förbi, och han medgiver, att det i Nya Testamentet »icke är så 
enkanneliga rört om tionde», men där säges dock: »söker först efter 
Guds rike, så skall eder ock allt annat gott tillfalla». De vanligaste 
invändningarna voro dock, att man behövde sina barn till hjälp vid 
arbetet och att en stor hop av dem, som komma till skolan, varda 
skalkar och bovar. Det förra skälet gendriver Laurentius Petri där
med, att Gud nog skaffar arbetskraft. Men den senare invändningens 
riktighet måste han medgiva, och till försvar kan han endast an- 
draga en jämförelse: man kan väl ej upphöra att bruka jorden, ehuru 
näppeligen fjärdeparten av det, som sått varder, kommer till sin 
rätta frukt.

Skolans vänner nödgades således medgiva, att vid pass tre fjärde
delar av djäknarna där utbildades till »skalkar och bovar». Till 
en stor del berodde detta på den s. k. socknegången. Gustav Vasa 
minskade visserligen, såsom jag nyss sade, icke skolornas antal, men 
■ban indrog däremot en stor del av de anslag, som förut utgått till 
djäknarnas underhåll. I stället erhöllo djäknarna rätt att - såsom 
förut under medeltiden — vandra kring i vissa i närheten av skolan 
belägna socknar för att hos bönderna anhålla om allmosor. För 
skolungdomen var detta avbrott i latinplugget nog ganska angenämt, 
i allmänhet blevo de väl mottagna, fingo traktering, mat och dryck 
samt även förning med sig till staden. Likaså utvecklade sig här- 
v>d ett visst litterärt liv. När de kommo, stämde de upp någon 
latinsk cantilena, likaså när de, väl plägade, drogo sina tarde. Bond
folket förstod visserligen icke språket, men dess mera imponerade 
djäknen genom sin lärdom. Dessa dikter höra för övrigt till 
det bästa av denna tids litteratur. En dylik samling, Piæ can
bones, utkom 1582 och innehåller flera verkligen vackra latinska 
sånger.

5 Illustrerad Svensk Litteraturhistoria. II. ^5
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att låta sina barn sitta på samma skolbänk som dylika 
och bovar. Man kan också förstå, att borgarna ej satte syn- 
stort värde på en undervisning, som egentligen blött om
latinsk grammatik och katekes.

En drifte- 
djäknes 

‘ liv.

haft 
han 
var- 
li an 
Han 
som

Erici föddes 1601 i Roslagen och sattes först i skola hos

Men vandringshvet hade även sina avigsidor. Ty därigenom ut
bildades en klass av landstrykare, s. k. driftedjäknar, vilka långt 
fram i tiden voro en verklig landsplåga. Gustav Adolf, som i allt 
såg så mycket klarare än samtiden, sökte väl att avskaffa denna 
osed, som förvandlade skolungdomen till tiggare och lättingar, men 
då prästerskapet förklarade socknegången »icke blott bruklig, utan 
ock nyttig», så blev det vid det gamla.

För 
denna art vill jag redogöra för en dylik driftedjäknes lärdomsbana. 
Petrus
herr Laurentius i Uppsala, där han läste grammaticam, rhetoricam 
och dialecticam. Sedan han därmed hållit på några år, vandrade 
han till Gävle, där han fick mäster Erik Niurenius till lärare och 
särskilt läste filosofi. Därefter »divagerade han -— enligt egen upp
gift — på åtskilliga orter; tre veckor var han i Norge, där han gick 
och tiggde». Sedan han återvänt till Sverige, besökte han en tid 
Enköpings skola, men ledsnade snart och började ånyo driva kring. 
Så återtog han studierna, och ehuru han nu var flera och tjugo år 
gammal, gick han under tre års tid i Stockholms skola.
av tiden bodde han hos en tiggare, hos vilken han fick en bänk 
att sova på. Några böcker hade han då icke, ty dem han 
hade han sålt åt Carl Sumpfiskare. Från Stockholm begav 
sig till Jönköpings skola, där han likaledes vistades i tre år, 
efter han åter började draga kring och tigga. Tyvärr stal 
också i en kyrka, blev fast och till straff lagd på fem stegel, 
var då trettio år, när han på avrättsplatsen slutade sitt liv 
driftedjäkne, och dylika väl mogna skolynglingar voro då för tiden 
alls ej ovanliga. Men man kan förstå, att hederliga föräldrar drogo 
sig för 
skalkar 
nerligt 
fattade

Ty något annat lärdes ej i skolorna. 1571 års skolordning1 ut
gör nämligen en tillämpning av Melanchthons Sächsischer Schulplan, 
och dess syfte var att utbilda goda grammatiker. I följd härav var 
det ock så gott som uteslutande åt latinsk grammatik, som under- 
visningstimmarna ägnades, och för de grammatiska reglerna åsido
sattes icke blott de klassiska författarna själva utan ock kristen- 
domsundervisningen. Några andra ämnen än latin och kristendom 
upptogos icke i undervisningsplanen. Men av brist på lärarkrafter

1 Denna lagfäste blott en praxis, som iakttagits ända sedan reformationens början. 
En handskriven äldre redaktion av 1561 finnes.

att mera åskådligt karakterisera resultatet av ett skolliv av
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kunde icke ens denna plan genomföras, ty i regeln hade varje 
skola blott en lärare. Detta förutsättes i skolordningen, som dock 
medgiver, att »när någon skolmästare haver flere djäknar i skolan, 
än han själv allena väl bestå kan», må han taga sig tillhörare eller 
medhjälpare. Men betecknande är, att detta tydligen anges så
som ett önskemål, som man endast sällan nått, ehuru skolord
ningen förutsätter tre eller fyra klasser. Då dessutom undervis
ningen med några raster — på tre timmar för måltiderna — pågick 
från fem på morgonen till fem på kvällen, sommar och vinter, 
kan man förstå, att det var svårt att få vare sig skollärare eller 
djäknar.

I följd av skolornas förfall gick den allmänna bildningen snarast 
tillbaka under 1500-talet. Detta motsäges naturligtvis icke därav, att 
man under samma tid träffar på flera verkligt bildade män. Gustav 
Vasas egna söner kunde nästan kallas lärde, och även bland hög
adeln möter man icke så få humanistiskt bildade män såsom Hogen- 
skild Bielke och Erik Sparre. Men dessa gingo icke i de offentliga 
skolorna, utan hade privata informatorer och skickades sedan ut 
att vid främmande universitet och hov vidare utbilda sig, ofta fort
farande under ledning av någon medföljande præceptor. Så var 
t- ex. den bekante Abrahamus Angermannus 1581, då han var lands
flyktig från Sverige, præceptor för en ung svensk ädling, som då 
studerade i Greifswald. I sin bekanta Œconomia, som skrevs 1585, 
har Per Brahe skildrat visserligen ej det normala kunskapsmåttet 
för en svensk ädling på 1500-talet, men i alla fall det ideal, mot 
vilket man strävade och som man väl ock i några fall nådde. Sedan 
den unge ädlingen som barn lärt sig katekes och grammatik, kom 
den egentliga utbildningen, som avsåg att göra honom duglig för 
“Politien och krigsbruk», således först och främst utbildningen i 
”dderliga idrotter. Men därjämte borde han ock hava någon för- 
larenhet i de sju fria bokliga konsterna. Geometri måste han 
sasom krigare kunna, astronomien var nödvändig för att undvika 
hårda, onda och olycksamma konstellationer. Eör att lära sig ett 
rent och gott latinskt språk borde han studera Erasmus, Terentius, 
f ¡cero, Quintilianus och Sallustius. Inom juridiken borde han taga 
kännedom om Justiniani Institutiones och Sveriges lag. Vidare 

läsa antika och moderna historieskrivare såsom Livius, 
Comines och våra egna svenska krönikor. Då ädlingen 
år hållit på med dessa studier, kom den rätta tidpunkten

t

skulle han
1 lutarchus, 
ett Par tre ...  
för honom att börja resa i främmande land för att där studera olika 
styrelseformer, lagskipning, skatteväsen, krigsväsen, näringar o. s. v.

örst därefter skulle han inträda i hovtjänst.



Utländska Dylika resor voro dess nödvändigare som Sverige saknade en 
un'\ högre undervisningsanstalt. Det gamla Uppsala-universitetet hade 

studier, störtat samman omkring 1517. Men även för ett så pass utblottat 
land, som Sverige var vid Gustav Vasas trontillträde, hade det ej 
varit någon oöverkomlig svårighet att återupprätta det, ty bygg
naderna funnos kvar, och löner till en fem eller sex professorer 
hade väl kunnat anvisas av de indragna kyrkogodsen, utan att detta 
gjort något nämnvärt hål i rikets skattkammare. Men skälet var 
här detsamma, som vi redan iakttagit på tal om protestantismens 
förhållande till klosterbiblioteken. Gustav Vasa stod fullkomligt 
främmande för hela medeltidskulturen, och universiteten voro just 
ett uttryck för denna medeltidskultur. På bildningen hade konungen 
en ensidigt praktisk syn. De medeltida universitetens undervisning 
i teologi och filosofi var honom snarast ett oting. De klassiska 
studier, för vilka humanismen ivrade, intresserade honom mycket 
måttligt, ehuru han gav sina egna söner en ovanligt vårdad upp
fostran, och ej heller var han någon beundrare av den protestan
tiska teologien, som blott vållade honom obehag, utan vad han 
ville ha, var dugliga skrivare och räknekarlar för kansliet och ränte
kammaren, och för en dylik praktisk utbildning intresserade sig 
däremot icke universiteten. P'öljden blev också, att under hans rege
ring intet gjordes för att inom landet återupprätta någon högre 
undervisningsanstalt.

Man hade således kommit tillbaka på samma ståndpunkt som 
före 1477, Uppsala universitets stiftelseår, och det även så till 
vida att de svenska ynglingar, som ville förskaffa sig någon 
högre bildning, måste resa utrikes, nu naturligtvis blott till det 
protestantiska Tyskland. Under Luthers livstid vände sig de 
flesta till Wittenberg, men sedan drog sig strömmen företrädesvis 
till Rostock, som ansågs mera renlärigt och som under 1500- 
talets senare del nästan kan betraktas såsom ett svenskt uni
versitet.

Rostock. Genom en lycklig slump kunna vi få en ganska god inblick i 
dessa studenters liv. Under sjuårskriget uppfångades nämligen 1564 
en svensk postsändning från Tyskland av en dansk kapare, och 
breven — nästan uteslutande från studenter — befinna sig f. n. i 
danska riksarkivet. De flesta studenterna voro fattiga, och endast 
några biskops- och borgaresöner underhöllos av sina föräldrar. 
Andra hade stipendier från regeringen, som på Erik XIV:s tid blivit 
vida mera frikostig än på faderns. En student, den sedan så be
kante liturgisten Feçht, hade sitt understöd från Stockholms ma
gistrat, som ville utbilda honom till lärare för stadsskolan. Åter
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andra fingo hjälp från enskilda, de flesta från ärkebiskop Laurentius 
i etri. Det vanligaste sättet att giva dem underhåll bestod i att 
med någon svensk skeppare skicka dem varor, som de sedan fingo 
själva försälja, spannmål, järn, smör o. s. v. I regeln ackorderade 
studenten in sig i maten hos någon borgare för ungefär 30 daler 
om aret, och de, som inga pengar hade, kunde, om det fanns plats, 
få komma till den s. k. allmänneliga disken, där de fritt bespisädes. 
Undervisningen var fortfarande, i stort sett, densamma som under 
medeltiden, d. v. s. företrädesvis aristotelisk filosofi, ett älsklings
ämne, för vilket t. o. m. teologien fick träda tillbaka. Med grekiskan 
~~ skriver en student — hava vi ännu icke ens gjort början, ehuru 
A1 veta, att kännedom om detta språk är ytterst nyttig för alla, 
som gå den lärda vägen.

Med Erik XIV kom emellertid en renässansfurste på tronen, och Uppsala 
han hade tydligen för avsikt att återupprätta Uppsala universitet, u°lversitet 
iTipn ; 1 ° . . .  aterupp-11 icke sasom den medeltida institution, som det förut varit, utan rättas. 
s°m en humanistisk högskola. Frans I i Frankrike hade kort förut 
kjort detsamma, då han skapat Collège de France, till en början 
blott med tre professorer, men professorer icke i filosofi utan i 
grekiska, hebreiska och latin. Särskilt var en lärostol i grekiska 
kännetecknet på ett humanistiskt universitet i dess skillnad från ett 
medeltida. Och det var ock en professur i detta ämne, som Erik

1566 inrättade i Uppsala. Kort därefter blev emellertid den 
olycklige konungen utbildat sinnessjuk, och han kunde således ej 
fullfölja det gjorda uppslaget. Men företaget hade i alla fall korn
et 1 gång, och Johan III anställde ytterligare några professorer, 

yvarr avbröts dock ännu en gång utvecklingen därigenom, att 
<°nungen i Stockholm sökte skapa ännu en högre undervisnings
anstalt.

Johan IH:s älsklingsbarn var som bekant den s. k. liturgien. Han Pædago- 
tömde om en försoning mellan de stridande kyrkorna, men för gJo^-c^°' 

genomförandet av sina planer behövde han ett mera bildat och 
unnigt prästerskap än det, som fanns, och han insåg därför nöd- 
andigheten av att skapa en högre teologisk bildningsanstalt. Att 
an ej förläde denna till Uppsala, utan till Stockholm, berodde tyd
gen därpå, att han ville hava den under sin speciella uppsikt, och 
ssutom voro professorerna i Uppsala sträva och omedgörliga

ha eraner’ 1576 — samma år som liturgien utkom —■ inrättade 
I an därför ett »Pædagogium theologicum» i det forna gråmunke- 

ostret. I)e präster, på vilka han hoppats, kommo emellertid icke, 
c 1 han måste nöja sig med studenter. Ett trettiotal dylika fingo 
u bostad och underhåll i klostret. Men till chef för det nya kol-
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legiet satte Johan III olyckligtvis en jesuit, den s. k. Klosterlasse, 
som samtidigt kommit till Stockholm, där han naturligtvis dolde, 
att han var jesuit. Sin plats såsom rektor för kollegiet begagnade 
han emellertid till en energisk katolsk propaganda bland lärjungarna, 
och under hans ledning utvecklade kollegiet sig till en katolsk 
missionsanstalt i Sverige. När lärjungarna voro tillräckligt fasta i 
den tro, till vilken de omvänts, skickades de till Rom, till Collegium 
germanicum, och i juli 1577 avgick den första sändningen. Andra 
följde efter, och redan 1578 upprättades i Braunsberg i Polen ett 
särskilt för den nordiska missionen avsett seminarium, dit de svenska 
konvertiterna skulle skickas. Kort därefter följde ett annat i Olmiitz, 
båda i anslutning till där liggande jesuitkollegier. Men Klosterlasse 
blev allt djärvare och djärvare, hans egenskap av hemlig jesuit blev 
snart allmänt bekant, och vid pingsttiden 1580 kom det till ett 
ganska våldsamt upplopp i Stockholm, riktat mot Klosterlasse och 
kollegiet på gråmunkeholmen. I följd härav måste Klosterlasse 1580 
lämna Sverige, och kollegiet ställdes nu under ledning av en krypto- 
katolik, Johan Billius.

Emellertid avled den katolska drottning Katarina Jagellonica 1583, 
och även av andra skäl svalnade Johan lll:s katolska sympatier. 
Han beslöt nu att förvandla det teologiska seminariet till ett pro
testantiskt, humanistiskt universitet. Fortfarande var han ovillig att 
förlägga detta till Uppsala, vars professorer varit så ivriga motstån
dare till hans liturgi. Sedan 1577 hade universitetet fört ett tynande 
liv, och med 1580 kan dess verksamhet sägas fullständigt hava upp
hört. Den nya högskolan förlädes i stället till huvudstaden och 
blev en för sin tid ganska betydande anstalt med professurer både 
i latin, grekiska och i hebreiska. Detta nya kollegium, som trädde 
i verksamhet 1583, fick emellertid en kort livslängd. Mot slutet 
av 1580-talet började skuggorna att allt tätare hopa sig över Johan 
III, och han fick viktigare saker att tänka på än högskolan. Det 
dröjde allt längre, innan anslagen till denna utföllo, och 1589 
togos kollegiets lokaler i besittning av myntverket. Kollegiet fick 
visserligen rum i ett annat hus, som förut varit proviantmagasin. 
Men 1591 togos även dessa i bruk för sjuka knektar, som från 
Livland transporterats till Stockholm. Kollegiet fick väl behålla 
några rum i den övre våningen, men av rädsla för pestsmitta 
vågade studenterna sig icke dit. Professorerna klagade, 
hjälpte icke, och året därpå skildes Johan III hädan, sedan han 
haft den sorgen att se alla sina planer strandade — bland dem 
också försöket att i huvudstaden upprätta ett universitet. Ty efter 
hans död var det ej längre någon tanke på att understödja Kloster-

g.
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lasses forna kollegium. En av huvudpunkterna på det segrande 
protestantiska partiets program var i stället att återupprätta Upp
sala universitet såsom ett bålverk mot den katolska propagandan, 
som till sist väckt de svenska lutheranerna ur deras slöhet och lärt 
dem inse vikten av en högre bildning.
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F E M T O N II U N D R A T A L E T S 
TEOLOGISKA LITTERATUR

sin mening. Laurentius var en blidare natur, visserligen 
i sin övertygelse, men han hade icke samma oböjliga 
den äldre brodern att stå emot alla påtryckningar, och 
därför, när motståndet blev för starkt, giva efter, ehuru 

Såsom den nya

Den man, som efter 
Vasas regering, så gott 
den store reformatorns 
1499 och reste först vid 
där han studerade under
bergstudier förklarar i viss mån olikheten i de bägge brödernas 
författarskap. Olavus hade varit i Tyskland under protestantismens 
födslotimmar; då Laurentius kom dit, hade redan den lutherska 
teologiens tidsskede börjat. Olavus förblev därför framför allt protes
tanten; Laurentius däremot var lutheranen. Den förre har de stora, 
banbrytande idéerna; hos den senare hava dessa krympt samman, 
och i stället träda den lutherska dogmatiken och bekännelsetro
heten i förgrunden. Men även karaktärerna voro olika. Olavus 
var en personlighet av ett förnämligare virke, och han dagtingade 
aldrig med 
också fast 
kraft som 
han kunde 
blott för att senare kunna återtaga det förlorade.
lutherska kyrkans främste man under en brydsam tid var han där
för kanske lämpligare än brodern.

Vid sin återkomst till Sverige blev han först skolmästare i Upp
sala, men då det nya lutherska prästerskapet 1531 skulle välja ärke-

RÄNSER man Olavus Petris skrifter, är 1500- 
talet den litterärt mest sterila perioden inom 
vår litteraturhistoria. Man intresserade sig 
endast för teologien, men det oaktat finnes 
ingen enda betydande teolog. Likväl var 
detta århundrade en tidrymd fylld av våld
samma religiösa meningsbrytningar, och vi 
kunna därför ej alldeles se bort från denna 
andliga förfallsperiod.

Olavus Petri, under återstoden av Gustav 
som ensam representerar litteraturen, är 

broder, Laurentius Petri. Han var född 
tämligen mogna år, 1527, till Wittenberg, 
Luther. Den olika tiden för dessa Witten- 



n

ganska stort intresse. T '
talet, då de konfessionella striderna i Sverige började. Den

biskop efter den sedan 1526 landsflyktige Johannes Magni, erhöll 
den trettiotvåårige Laurentius så gott som alla rösterna — med all 
sannolikhet i följd av påtryckning från konungen, som icke ville 
hava varken Olavus Petri eller Laurentius Andreæ. Såsom ärke
biskop stannade han sedermera ända till sin död 1573.

Under den första tiden togos hans krafter antagligen mest i 
anspråk av den nya bibelöversättningen, som utkom 1541, och 
frånser man några få skrifter, började han såsom författare först på 
1550-talet, således efter broderns död. Han utgav då några postillor, 
författade, liksom brodern, en svensk krönika, som dock alldeles, 
saknar den kritiska skärpan i Olavus’ arbete, och vidare vår första 
nykterhetsskrift, Emoot dryckenskap, som kulturhistoriskt är av ett 

Men hans verksammaste period var 1560- 
o j första

lutherska polemiken kom att riktas mot kalvinisterna. Flera franska 
hugenotter hade nämligen kommit till Sverige, där de beskyddades. 
av Erik XIV, och fråga uppstod om deras religionsövning. Den 
gamle ärkebiskopen grep då till pennan mot dem och började en 
teologisk strid med konungens gunstling och f. d. lärare Dionysius 
beurreus. Laurentius’ inlägg röja redan den hätskhet och den oför
dragsamhet mot olika tänkande, som är det karakteristiska för 
1500-talets teologer, och även den småskurna uppfattningen av 
stridsfrågorna. I Laurentius Petris Om någor stycker wårs Herras 
Jesu Christi nattward anrörandes rör sig frågan huvudsakligen därom, 
huruvida brödet och vinet erhålla sakramental karaktär genom in- 
t ignmgsorden eller först då de kroppsligen anammas. Ett annat 
nflägg är av samma art. I följd av blockaden under sjuårskriget 
hunde intet vin importeras, och frågan var då: kunde man vid natt
varden i stället använda äppelmost eller något annat dylikt surro
gat- Den verbalt bibeltrogne Laurentius Petri förnekade detta. En 
redje tvistepunkt rörde äktenskap i närskylda led, och här gick 

ärkebiskopen nästan lika långt som den katolska kyrkan. Under 
Världens första tid voro väl dylika äktenskap nödvändiga, men nu — 
då kvinnor finnas i överflöd — är det ej berättigat att väcka för
argelse genom att bryta mot gammal sed.

höre sin död lyckades Laurentius Petri likväl göra sin mest be
tydande insats — den första protestantiska kyrkoordningen i vårt 
land, 
därpå
rinrar mera om en avhandling. Men den är likväl ett aktningsvärt 

■'Hellan de ytterlighetsriktningar, som då gjorde sig gällande.

som utkom av trycket 1571 och formligen antogs vid ett året 
hållet kyrkomöte. Den har föga av lagens karaktär och

arbete, som med framgång bemödar sig om att iakttaga medelvägen
. Och



Sverige 
och mot- 
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den gamles bildningsintresse röjer sig däri, att han här inryckte 
den första svenska skolordningen.

Kort innan Laurentius Petri slöt sina ögon, uppflammade en ny 
teologisk strid, som var den våldsammaste vårt lands historia känner. 
Under århundradets första del hade protestantismen gjort sitt seger
tåg genom Europa, och ett ögonblick såg det nästan ut, som om 
katolicismen skulle fullständigt besegras. Men efter det tridentinska 
mötet, som avslutades 1563, uppstod en kraftig motrörelse under 
ledning av de demokratiska krafter, som nu trädde till kyrkans 
bistånd. Under medeltiden hade det varit dominikaner och fran- 
ciskaner, som räddat påvemakten; nu blev det den nybildade jesuit
orden. Genom den motreformation, som nu började och vars fram
gångar delvis förklaras av protestantismens, särskilt kalvinismens 
rationalism och dess brist på estetisk och religiös känsla, kastades 
protestantismen tillbaka och blev i Italien och Spanien nästan ut
rotad; i Frankrike minskades protestanternas antal med två tredje
delar, och inom kort var protestantismen begränsad till England, 
Nordtyskland och Skandinavien. Det gällde nu att även där utrota 
kätteriet. Redan kort efter Johan III:s tronbestigning började, såsom 
vi minnas, den katolska drottningens biktfader Herbestus att i Sverige 
insmuggla och utdela en mängd katolska skrifter. Men fart fick 
denna propaganda först, sedan den begåvade och hänsynslöse norsk
födde jesuiten Laurentius Nicolai, »Klosterlasse», 1576 kommit hit. 
Han utgav en mängd skrifter, av vilka de flesta nu ej längre finnas 
kvar, drev en våldsam agitation och lyckades verkligen — såsom 
jag redan anmärkt på tal om undervisningen — att bland ungdomen 
vinna en mängd proselyter. Den ton, han anslog i sin polemik, 
var till ytterlighet rå och pöbelaktig, tillika perfid, men onekligen 
förträffligt lämpad för den läsekrets, till vilken han vände sig. Så 
utgav han ett Satans brev, riktat till avgrundsfurstens trogna tjänare, 
lutheranerna, i vilket denne uppmanade dem att stå fasta i kampen 
mot Guds vänner, katolikerna. Men han fick svar på tal, både på 
vers och prosa, och det är svårt att säga, vilketdera partiet var 

, starkast i smädelserna och okvädinsorden. Den egentliga striden 
avstannade dock 1580, då Klosterlasse nödgades lämna Sverige, 
ehuru den så till vida fortgick, att protestanterna här hemma fort
foro att smäda katolikerna och dessa att smuggla in katolska strids
skrifter i Sverige. I stället hade ett annat tvisteämne uppstått —• 
kampen för och mot liturgien.

Den upprörande pietetslöshet, med vilken protestantismen gått 
fram, och den hätskhet, med vilken striden mellan de olika bekän
nelserna fördes, hade hos tidens ädlare sinnen väckt ett behov av



frid och försoning. Men även dessa mera religiöst anlagda person
ligheter stodo så till vida kvar på 1500-talets ståndpunkt, att de 
ansågo målet kunna nås genom en ny bekännelse, i. vilken man 
sammanjämkat motsatserna mellan katolsk och protestantisk dogma
tik. Den främste representanten för denna försonliga riktning var 
en tysk teolog, Georg Cassander, vilken för Johan III fick en stor 
betydelse. Särskilt var det en sak, som låg konungen varmt om 
hjärtat. lian var icke blott en högt bildad man, som inom teolo
gien nog var betydligt lärdare än de flesta av landets biskopar, 
utan han hade även en starkt estetisk läggning, i detta fall alldeles 
olik fadern och över huvud hela den svenska samtiden. Han kände 
S1g därför djupt upprörd över det sätt, på vilket lutheranerna farit 
fram mot kyrkor och kloster, samt sökte att så vitt möjligt hindra 
förstörelsen. Likaså sårades han av den brist på religiös känsla, 
han tyckte sig finna hos samtidens lutheraner, och ett huvudsyfte 
för honom blev att åter giva gudstjänsten den stämningsrika karaktär, 
som den förut haft. Hans medhjälpare i detta fall var hans högt 
begåvade sekreterare Petrus Michaelis Fecht samt i viss mån också 
Laurentius Petris måg och efterträdare såsom ärkebiskop, den fint 
bildade Laurentius Petri Gothus. Av lutheranerna stämplades konun
gens strävanden i denna riktning såsom ett försök att på bakvägar 
söka insmuggla katolicismen i landet, och så till vida var denna 
misstanke grundad, att Johan III till en början, under 1570-talet, 
Verkligen drömde om en försoning mellan de tvistande kyrkorna. 
Men då påven förkastat hans förmedlingsförslag, höll han fortfarande 
Pa sin liturgi, som kanske riktigast uppfattas, om man i den ser 
€tt uttryck för en estetiskt färgad nietism inom den protestantiska 
kyrkan.

Tendensen framträder först i 1575 års Ordinantia, som väsent- 
ugen torde vara Fechts verk. Den riktar sig först mot den teolo
giska grällystnaden: »Så skall — heter det —beskedeliga och för- 
uufteliga handlat varda med enfaldigt folk om den heliga trefaldig
heten, Guds eviga försyn, människans fria vilja och andra höga och 
sVara artiklar i skriften. Och skall ingen föra sådana artiklar på 
Predikstolen, med mindre han så förfaren är, att han dem väl ut
reda kan.» Men Ordinantian röjer ock ett estetiskt sinnes vördnad 
för det gamla, och författaren kan därför ej helt fördöma den katolska 
kyrkans helgondyrkan, Mariakult och klosterväsen. Visserligen skall 
man ej tillbedja jungfru Maria och helgonen, men ännu mindre skall 
man vanära och förakta dem. Och Fecht beklagar, »att de sköna 
hus och byggningar både i städer och på landsbygden, som man 
haver kallat kloster, så jämmerligen mestadels förstörda äro». I
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stället för att nedbryta de få återstående klostren skulle man upp
låta dem såsom tillflyktsorter för ålderstigna prästmän eller andra, 
som till världen ingen lust hade, att de där kunde leva i böner 
och gudlighet. Gamla matronor och jungfrur, som till äktenskapet 
ingen lust hade, kunde där leva i stillhet och gudaktighet, under
visa fader- och moderlösa barn, och på så sätt skulle dessa kloster 
bliva rätteliga skolor och riket en ära. Dock skulle ingen förpliktas 
med något löfte, att han eller hon ej kunde giva sig ut igen.

Liturgien. Ordinantian antogs, ehuru motvilligt, 1575 av det lutherska präs
terskapet. Men året därpå, 1576, utgav Johan III sin beryktade 
nya mässordning, liturgien, och nu brast stormen lös. I våra dagar 
har man svårt att förstå de lutherska teologernas förbittring, ty i 
liturgien finnes knappast någon enda katolsk sats. Men dess syfte 
var att i det yttre giva gudstjänsten en viss likhet med den katolska, 
och redan detta var tillräckligt att irritera den lutherska rättrogen
heten. Detta syfte kommer klarast fram i det av Fecht skrivna 
företalet. Människan —■ säges det där —■ kastas gärna mellan tvenne 
ytterligheter. Än förfaller hon till vidskepelse, än till pietetslöshet. 
Men vidskepelsen har åtminstone den fördelen, att den ej leder 
människan bort från kärleken till Gud. Pietetslösheten är farligare, 
emedan sinnet därigenom bortvändes från all gudsfruktan och tukt. 
Våra fäder hava bekämpat vidskepelsens hydra, men det är att 
befara, att de därvid överlämnat fåren åt pietetslöshetens långt 
grymmare odjur. Det är sant, att de löst de fjättrar, som fordom 
bundit människoanden, men i vidskepelsens ställe följde självsvåldet. 
Om nu fromhetens yttringar, vid vilka förut kanske lådde någon 
vidskepelse, åter bragtes till heders, icke behöver väl därför vid
skepelsen återvända. I själva verket hava de, som förkastat gamla 
bruk och ceremonier, nödgats skapa nya. Ingadera äro nödvän
diga för den eviga saligheten, ty denna gives alla dem, som tro på 
Kristus, men de tjäna att vänja oss vid gudsfruktan. Fromheten 
bör nämligen genomtränga hela vårt väsen och även röjas i det 
yttre. Därför har man nu sökt återinföra en högtidligare mässord
ning. Säkerligen skall mången klandra vårt försök, men vem har 
varit nog lycklig att kunna ställa alla till freds? De ceremonier, 
vi hava infört, äro ej uppfunna av de romerska påvarna, utan iakt
tagna av den äldsta och renläriga kristna kyrkan, och med denna 
hava vi sökt ernå den överensstämmelse, som varit möjlig i dessa 
av religiös oro och villfarelse uppfyllda tider.

Anger- I denna försonlighet såg man emellertid endast ett bakslugt för- 
mannus. omvägar ånyo insmuggla katolicismen, och det uppstod

ett våldsamt motstånd. Huvudmannen för detta var Abraham Andreæ



Angermannus, en visserligen för vår tid i det hela motbjudande 
personlighet, men ytterst tidstypisk. Han hade studerat i det ren
läriga Rostock och hade där utbildats till en oförsonlig luthersk 
dogmatiker, som hade ett rent behov att gräla och smäda. Vid 
julen 1576 utfärdade han jämte de andra Stockholmsprästerna en 
förklaring mot liturgien, blev med anledning därav av konungen av
lägsnad från huvudstaden och gick slutligen i landsflykt till Tysk
land, där han lät trycka åtskilliga arbeten mot katolicismen och 
liturgien i hemlandet. Efter Johan III:s död vände han tillbaka, då han 
av det segrande lutherska partiet valdes till ärkebiskop. Men han 
rakade snart i gräl med hertig Karl, blev fängslad och slutade 1607 
sasom fånge sitt oroliga liv — en övertygelsens, men kanske ännu 
mer en hatets martyr. Hans styrka ligger i smädelsen och oför
sonligheten. Icke ens den gregorianska kalendern kan han god
känna, emedan den införts av en påve: »enär den romerske påven, 
rlenne svurne och mest uppenbare fiende till Guds kyrka, är för
klarad och bevisad vara Antikrist, kunna vi på inga villkor antaga 
hans kalender, på det vi ej må synas erkänna denne glupande ulv 
°ch Antikrist såsom vår herde». Då man från liturgisthåll framhöll, 
att det var en kärleksplikt att bedja för alla mänskliga varelser, 
aven för våra fiender, förvände Angermannus detta till följande 
slutledning: vi skola älska alla människor, även våra fiender; Anti
krist (= påven) är en människa; ergo skola vi älska Antikrist. Nej 

säger han ■—■ vi skolä visserligen älska våra, men icke Guds 
uender, och påven och hans anhängare äro Guds fiender, emedan 
de hålla på mässoffret och på de goda gärningarna. Därför är det 
€n hädelse att bedja till Gud för dem, ty de hava syndat mot den 
fielige ande och hava dömts till den eviga döden.

Angermannus slår rekordet i teologiskt pöbelspråk. Efter hans 
tid blir tonen onekligen värdigare, och den strid, som utkämpades 
mellan den kalvinistiskt sinnade Karl IX och den lutherske ärke
biskop Olaus Martini, fördes på ett sätt,,som är hedrande för bägge.

enna strid var den sista under reformationstiden. Den lutherska 
kyrkan hade med Sigismunds fall vunnit en avgörande seger, papis- 
mens anlopp var tillbakaslaget, och Johan III:s försök att medla 
hade fullkomligt misslyckats. Men det är med en oavvislig med
känsla man läser de vemodiga ord, i vilka den döende konungens 
r°ssade förhoppningar komma fram: »För några år sedan räknade 

de denna mässordning för god. Var hon då god, vi hava de henne 
Icke hållit? Men är hon nu ond, som de säga, vi hava de henne 
tfllförene underskrivit? Vilja de ej hålla den nya mässordningen, 
Sa må de hålla den gamla: vi äro icke deras samvetes konung. Vi
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taga Gud allsmäktig till vittne, att vad flit, vi härutinnan gjort hava, 
är skett i en god mening, och att det skulle lända till Guds ära 
och hans församlings uppbyggelse, men hava vi orätt drabbat, så 
förlåte oss Gud.»

Liturgien var ett uttryck för den religiösa känsla, som icke helt 
kan undertryckas även under tider av torr rationalism eller dogma
tism, och vi skola i det följande se, huru denna känsla fortfarande 
reagerar först mot löoo-talets benhårda ortodoxism, sedan mot 
1700-talets upplysningsfilosofi. Men under 1500-talet var denna 
reaktion ännu ytterst svag och begränsad till ett fåtal. Nästan alla 
de ledande personligheterna hade studerat vid det ultralutherska 
universitetet i Rostock, och det var därför ganska naturligt, att 
den lutherska högern skulle segra. Denna seger blev i Sverige 
nästan fullständigare än i något annat land. Vid 1600-talets mitt 
gjordes av de s. k. synkretisterna, biskoparna Johannes Matthiæ 
och Elavus Terserus, ett svagt försök att hävda en mera bred och 
försonlig religiös uppfattning — ett försök, som något erinrar om 
Johan III:s. Men följden blev blott, att båda avsattes från sina 
biskopsämbeten, och 1663 utfärdades ett religionsplakat, som gjorde 
slut på alla »noviteter». Detta plakat omöjliggjorde i själva verket 
allt meningsbyte i religiösa frågor, och hädanefter blev det över 
huvud, även för den mest rättrogne, farligt att publicera något i 
teologi, ty alltid kunde en fiende därur pressa fram någon irrlärig 
tendens. Segern under stormaktstiden blev därför i själva verket 
inledningen till nederlagen under upplysningstidevarvet.
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De först«!.
psalm

böckerna.

IK 1 NINGEN under 1500-talet var naturligt- 
vis alldeles övervägande religiös. Visser
ligen sjöngos ännu några världsliga ballader, 
förmodligen blevo ock flera nydiktade, från 
Danmark och Norge inkommo, såsom vi 
sett, åtskilliga, och mot slutet av århundradet 
blevo ett par dylika översatta från tyskan 
och t. o. m. tryckta. Men en blick på 1500- 
talets handskrivna visböcker röjer, att de

andliga dikterna nu börja uttränga de världsliga. Laurentius Petri 
ansåg också det vara »mycket bättre, att kristet folk alltid brukar 
sadana psalmer i gästabud och andra slika ärliga samkväm än (som 
nu tyvärr mycket övas) de ohöviska kärleksvisor». Under den första 
reformationstiden tjänade dessa sånger utan tvivel som ett ganska 
'■erksamt agitationsmedel i kampen mot katolikerna, och vi hava 
aven några dylika stridbara sånger kvar, vilka tyckas hava författats 
av en Olof Svensson, som först var skolmästare i Stockholm och 
sedan, efter Olavus Petri, blev stadens secretarius.

vår första psalmbok utkom, såsom redan nämnts, 1526 och härrör 
säkerligen från Olavus Petri. Den är nu förlorad, men omtrycktes 
^ed några tillägg 1530, av vilken upplaga ett större fragment be
varats. Den nästa, av 1531, är alldeles förlorad, och den första 
fullständiga är av 1536. Sedan följde nya, i bland blott omtryckta, 
'bland tillökade upplagor, 1543, 1549, 1567, 1572 o. s. v. Flera 
tyckas vara spårlöst förlorade, och till århundradets slut trycktes för- 
vuodligen bortåt ett tjugotal. Detta fortsattes under 1600-talet ända till 
bcu definitiva upplagan av 1645, den s. k. Uppsalapsalmboken, vilken 
förblev gällande till dess att 1695 års psalmbok (den s. k. Gamla 
Psalmboken) antogs. Någon direkt symbolisk karaktär hade Uppsala
psalmboken icke, ehuru man så fordrat. Den enskilde hade fort
farande rätt att författa och utgiva andliga sånger, och Uppsala- 
Psalmboken var blott den officiellt av staten erkända psalmboken.

DEN



I

Petri berättar, att man vid julen i kyrkan sjöng: 
i Bethlehem och vid påsken : Kristus är uppstånden 
det var först så småningom, som denna svenska 
trängde in i och blev en integrerande del av den 

I stort sett började denna mera musi-

När och var sjöngos nu dessa »Swenske songer eller wisor», som 
■den första psalmboken kallas? Svaret måste, såsom den senaste 
forskningen visat, bliva: praktiskt taget, icke vid den äldsta prote
stantiska gudstjänsten. I inledningen till Then swenska messan. 
(1531) yttrar Olavus Petri: »Haver nu mässan i apostlarnas tid och 
några hundra år därefter varit rätt hållen (vilket ingen neka kan) 
utan sådana ceremonier, kläder, sånger och läsningar, så kunde man 
ännu hålla henne rätt, som de gjorde, förty den rätta mässan står 
all i Jesu Kristi nattvard och icke i de andra ceremonier och åt
hävor, som därmed brukas pläga.» Olavus Petris mässa var heller 
icke, såsom den katolska, en sjungen mässa utan en talad. Någon 
plats för kyrkosång fanns därför icke i denna. Visserligen namnes, 
att »ingången» till mässan »må vara någon psalm eller annan lov
sång av skriften uttagen», men därmed menas förmodligen blott en 
av prästen uppläst biblisk Davidspsalm eller biblisk lovsång. Endast 
på ett ställe säges, att »man» sedan »läser eller sjunger den sången 
om Guds budord eller någon annan». Men det synes sannolikt, 
att detta »man» snarare avser prästen eller djäknarna än försam
lingen. Ej ens vid den predikogudstjänst, som föregick mässan 
torde någon församlingssång hava förekommit. Å den andra sidan 
bör man erinra sig, att en församlingssång på svenska ej var all
deles okänd för medeltiden. I sitt svar på dalkarlarnas klagomål 
1527 skrev Gustav Vasa, att »det är sed kringom allt riket i alla 
sockenkyrkor, att man plägar där kväda på svenska och lova Gud», 
och Laurentius 
Jesus är födder 
av döda. Men 
församlingssång 
protestantiska gudstjänsten.
kaliska gudstjänst först med 1571 års kyrkoordning.

Vid reformationens utbrott voro de svenska visorna huvudsakligen 
avsedda för den enskilda andakten och de världsliga samkvämen. 
De skulle — som Laurentius Petri yttrar i det nyss gjorda citatet 

vid dessa ersätta de »ohöviska kärleksvisor», som eljes sjöngos, 
de skulle stärka protestanterna i deras tro, i diktens form fram
lägga den nya lärans grundtankar och stundom även polemisera 
mot katolicismen. De voro därför snarast en individens religiösa 
poesi, icke en kyrkans.

Såsom estetisk produkt är den protestantiska psalmen icke till
talande. Den är hård och stammande samt kontrasterar bjärt mot 
den glödande mystiken och den välljudande versen i medeltidens 
latinska kyrkodikt. Man märker, att protestanten lämnat den stora,



allmänneliga kyrkan och på egen hand söker finna sig väg. Men detta 
första försök att på modersmålet giva ett uttryck åt den religiösa 
känslan ville icke rätt lyckas. Det var en hård och bister tid, i 
vilken skalden levde, och de veka, svärmiska känslorna hade domnat 
på samma gång som katolicismens Mariakult. Olavus Petri var 
ingen lyriker, i psalmen såg han intet känsloutbrott utan i främsta 
rummet en lärosats, som på ett mera lättfattligt sätt meddelades 
det okunniga folket. Icke heller den barska karolinska tiden hade 
sinne för den religiösa lyriken; de mest bekanta av den tidens 
psalmförfattare äro övervägande didaktiker, och först med Frese 
bryter den religiösa känslan fram.

Och dock ligger det något tilltalande i denna torra, otympliga 
protestantiska psalm, sjungen som den oftast var av råa, oövade 
strupar. Bonden stämde upp den vid arbetet, den ljöd vid bordet 
såsom sällskapssång, i sorg och glädje tog man sin tillflykt till den
- den blev, om man så vill, trivial, men den var äkta protestantisk 

däri, att den sökte draga in varje jordisk sysselsättning inom det 
evigas sfär. Och den var till sitt innersta väsen en folkdikt, icke blott 
så att den enskilda författarindividualiteten här icke framträdde, 
utan även däri, att den förstods av en och var.

Endast så småningom tyckes man hava insett den fulla betydelsen Latinska 
av en dylik på landets eget språk avfattad religiös dikt, och flera sange1' 
handskrifter från 1500-talet visa, att man i landets kyrkor ännu 
länge begagnade sig av latinska sånger - visserligen blott av sådana, 
som ej smakade av den papistiska villfarelsen. Ännu i början av 
nästa århundrade utkom en dylik Liber cantus av trycket (1620 
°ch 1623). Men även om latinska sånger fortfarande —' och för 
övrigt ända in på 1700-talet — sjöngos av djäknarne, så voro dessa 
dock så till vida protestantiska, att de icke föredrogos av några 
lejda körsångare utan av församlingens egna medlemmar, och an
ledningen till detta fasthängande vid latinet var naturligtvis ej några 
katolska sympatier utan ett rent humanistiskt-pedagogiskt intresse: 
aven på detta sätt övades ju djäknarne i det oundvikliga latinet.

Den latinska kyrkodikten fortlevde också under en annan form 
1 den protestantiska psalmen. Icke ens Olavus Petri hade dragit 
S1g för att till svenska överflytta några av de gamla latinska sångerna. 
Laurentius Petri gjorde det ännu mindre, och 1619 utkom en stor 
samling av dylika, översatta av Laurentius Jonæ Gestritius.1 Häri
genom räddades visserligen mången god, gammal medeltidsdikt, 
men ofta följde även sådana sånger med, som röja, att den prote-

1 Första upplagan hade utkommit redan 1591, men innehöll blott 21 nummer. Den 
andra upplagan utgavs av översättarens son.

6 Illustrerad Svensk Litteraturhistoria. 11.
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stantiska vaksamheten på detta område varit vida mindre spänd 
än på det rent teologiska.

De religiösa striderna hava, som nämnt är, lämnat föga spår efter 
sig i våra psalmböcker, och av den liturgiska kampen märkas där 
inga genljud. Den liturgiskt sinnade ärkebiskop Laurentius Petri 
Gothus torde dock hava författat — om än icke alla, så dock större 
delen av — en samling dikter, vilken fogats till 1572 års psalmbok 
och vari vi finna den stämningsrika psalmen En syndig man, som 
genom sin äkta lyriska flykt så skarpt skiljer sig från tidens övriga 
dikter.

Mera intryck tog den tidens psalmdiktning av kalvinismen. I 
Frankrike hade den berömde skalden Clément Marot och teologen 
Theodorus Beza för kalvinisterna verkställt en versifierad fransk 
parafras av Davids psalmer, vilken genast tillvann sig en stor popu
laritet i alla kalvinistiska — samt egendomligt nog också i de flesta 
lutherska — församlingar, och redan i 1567 års psalmbok hava några 
översättningar från den franska psalmparafrasen upptagits. Ungefär 
samtidigt överflyttades hela samlingen på tysk vers av den lutherske 
teologen Lobwasser, och sannolikt var det på dennes tolkning, som 
Karl IX:s kapellmästare Thorstenius Johannis stödde sin 1602 ut
givna, men nu förlorade parafras Några K. Davids psalmer sange- 
wijs1 stälte ... med en tillhängd melodia. På Lobwassers text 
stödde sig ock den svenska översättning, som Carl Carlsson Gylden- 
hielm verkställde under sin fängelsetid i Polen och sedermera utgav 
i Schola captivitatis, samt den nya tolkning, som på Gyldenhielms 
uppmaning utgavs av lektorn i Strängnäs Abraham Kempe : Konung 
Davidz Psaltare (1650).

Syftet för alla dessa — och andra här ej nämnda — samlingar 
av andliga dikter var ännu blott religiöst. Först med 1600-talets 
mitt börjar även en annan synpunkt att göra sig gällande — dikten 
blir då icke längre endast en andaktsövning; den blir i främsta 
rummet ett konstverk.

* *
*

Under 1500-talet kan även dramat sägas helt och hållet falla 
inom den religiösa litteraturen; först med det nästa århundradet 
sker övergången till den världsliga, i det att skolans humanism då 
kommer såsom ett nytt ferment. På 1500-talet betydde detta ännu 
intet. Visserligen bestämde 1571 års skolordning, att man skulle

Nagot äldre torde en i manuskript bevarad översättning på knittelvers vara. Även 
den tyckes hava utgått från Karl IX:s omgivning, men kan knappt hava varit avsedd 
att sjungas.
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1
läsa »Terentium, under tiden också några fabulas Plauti, de rena 
äro, såsom Aulularia, Trinummus, Pseudolus och andra slika». Men 
det antydes icke, att dessa uppförts. Först i 1575 års Ordinantiå 
förordas dylika övningar. Är väl — heter det där — »lidligt, att 
djäknar och unga personer sig under tiden öva med spelande uti 
komedier och tragedier både på latin och svenska, på det att de, 
som spela, och de, som skåda, måga taga därav undervisning och 
rättelse». Samma år, 1575, gjorde man allvar av denna tanke. På 
Stockholms stortorg byggde man en »lave», och på denna uppförde 
stadsskolans djäknar ett spel; 1586 upprepades en dylik föreställning. 
Men om dess karaktär gives ingen upplysning, och någon bestämd 
uppgift om att man i Sverige under 1500-talet uppfört en Terentius- 
komedi eller en Terentiusefterbildning, finnes mig veterligen icke; 
1589 översatte väl Johannes Johannis Gevalius en bekant Terentius
efterbildning, Stimmelius' Studentes, men huruvida denna nu för
lorade översättning spelats, känner man ej. De enda dramer, som 
vi hava kvar, och av vilka de flesta nog uppförts i skolan, äro bi
beldramer, i vilka författarna sökt framlägga protestantismens grund
satser. I formen skiljer sig detta protestantiska bibeldrama föga 
från medeltidens, sådant vi känna detta från utlandets litteratur.

Liksom mysteriet är bibeldramat i själva verket en episk be- Bibei- 
rättelse, som för att göras mera påtaglig framställts i dramatisk eller dramat 
rättare dialogisk form. Det innehåller således blott en eller vanligen 
flera händelser, aldrig en handling, som utvecklats ur mänskliga 
viljor, och emedan den mänskliga viljan här är av ingen betydelse 
samt människorna blott dockor i högre makters våld, saknar man 
också varje ansats till psykologi. Personerna komma och gå, läsa 
UPP sin läxa, handla — men aldrig en själsstrid, aldrig ett vacklande.
Let kostar Tobias ingen ansträngning att handla rätt och Judas 
’ngen strid att handla orätt; Adam äter av kunskapens träd, så snart 
Eva uppmanat honom därtill, och Potiphars hustru gör sin entré 
med att i tydliga och enkla termer invitera den för henne obekante 
Josef till äktenskapsbrott. Och likväl hava dessa naiva konstskapelser 
ett visst behag. »Dikten — yttrar Ljunggren om det förnämsta av 
dessa skoldramer —■ liknar ett av dessa gamla träsnitt ur tyska 
skolan, vilka föreställa scener ur den heliga historien; konturerna 
aro kantiga, ställningarna tvungna och oskönt vridna, ansiktena 
stränga, stundom knarriga. Men det oaktat gör det hela genom 
den stränga religiösa känsla, det förråder, ett djupt intryck; ty 
en själ talar dock till oss genom dessa otympliga former.»

I denna allvarliga, djupt religiösa stämning ligger skillnaden mellan 
teformationens bibeldrama och den senare medeltidens mysterium.



Det sistnämnda var visserligen ej så gycklande och blasfemiskt som 
man ofta påstått, men det religiösa allvaret hade dock vikit, och 
miraklet spelade huvudrollen. Nu gjordes dramat till ett medel 
att åskådliggöra protestantismens religiösa och moraliska åsikter, 
och dramat fylldes därför av samma högstämda allvar, som går 
igenom den äldsta lutherska predikan.

Tobie Detta svenska bibeldrama inledes av Olavus Petris Tobie co- 
Comedia. mec¡iaj SOm trycktes 15 50. Åtta år förut hade Olavus blivit inspektor 

för skolan i Stockholm, och antagligen lät han djäknarna där upp
föra stycket vid någon högtidlighet. Tobie historia var ju en av 
reformationstidens älsklingsböcker, emedan protestanterna här åter- 
funno sina egna äktenskapsteorier, och utan tvivel var det detta, 
som förmådde vår svenske reformator att dramatisera den lilla 
israelitiska novellen. Några avvikelser från originalet tillåter sig 
författaren icke. Men likväl kan han sägas hava skänkt oss typer 
från reformationens eget århundrade. Sara är en ung kvinna, sådan 
som man då tänkte sig idealet av en hustru, undergiven, from, med 
tanke endast på sina plikter som husmoder och barnaföderska. 
Tobias är en ung man, som kunde uppställas såsom mönster för 
skolungdomen, lydig sina föräldrar, kysk och sedesam. Och i den 
gamle Tobias har Olavus Petri förkroppsligat sitt ideal av en sann 
lutheran. Han är rättänkande, uppoffrande, tålig under kroppsliga 
plågor och andligt förtryck samt med en orubblig tro på Guds 
rättvisa och barmhärtighet. Häri märker man ock författarens av
sikt. Syftet var ej i minsta mån estetiskt, utan pedagogiskt. De — 
säger han —- som nu lust hava till rim och sådan dikt, de må läsa 
denna komedia. Men de, som mera lust hava till enfaldigt tal, de 
må läsa Tobie bok i Bibeln. Det är ju lika mycket, var man får 
veta Guds vilja, under enfaldiga ord eller under konsteliga dikter — 
högre sträckte sig ej Olavus Petris anspråk, och dock kan man ej 
undgå att fortfarande gripas av den poesi, som ligger utbredd över 
denna naiva skapelse. Strindberg kände denna ganska starkt, och 
i hans Mäster Olof hör man återljudet av det gamla bibeldramats 
skildring av de lidanden, som Guds utvalda allmoge hade att utstå 
i fiendelandet:

Under baran himmel måste vi ligga,
Av androm skola vi både bedja och tigga 

Och få icke annat än spott och spe.
Vi sucka och gråta och våra fiender le.

Våra döttrar de skämmas, där se vi uppå,
Våra hustrur tagas ock oss ifrå.

Vi äro nu komna i vår fiendes garn!
Ve oss, vi arma Israels barn!
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Tobie comedia är emellertid utan gensägelse reformationstidens Yngre 
yppersta drama. • De andra äro svagare. Men samma ton av religiöst 
allvar genomgår ock det lilla, först 1873 tryckta stycket Jesus lärer 
i templet av okänd författare, som likväl ställer sig friare till bibeln 
än Olavus Petri gjort. Episoden om Jesusbarnet, som genom sitt 
förstånd väcker de skriftlärdes förvåning, har här vuxit ut till en 
djupsinnig teologisk diskurs, till en egendomlig blandning av spets
fundighet och naivitet. Ett tredje drama De creatione mundi, som 
uppfördes på 1570-talet, troligen i Uppsala, är vida mera medel- 
tidsartat och härrör måhända också från medeltiden, och det
samma kan sägas om ett annat i samma handskriftsband bevarat 
stycke, Belial de inferno egrediens. Två andra dramer, Josephi 
historia (tryckt 1601) och Konungh Dawidhz historia (tryckt 1604), 
voro förmodligen, att döma av scenanvisningarna, blott avsedda till 
uppbygglig läsning.

Mot århundradets slut börjar dock även detta reformationsdrama Bibel- 
få en mera världslig karaktär. I Holofernis och Judiths commædia, dr^tatS 
som bevarats i en handskrift från 1599, är tonen ej längre oblandat 
religiös. Ämnet har vissérligen hämtats från bibelboken, men vissa 
partier hava redan svällt ut till rent världsliga skildringar, som röja 
en viss dramatisk förmåga. Men å den andra sidan är stycket, 
såsom Sylwan visat, en bearbetning av två tyska med samma ämne, 
det ena av Hans Sachs, det andra av Joachim Greff. Här stå vi 
således redan vid bibeldramats gräns, och i ett annat stycke, Judas 
Redivivus, hava vi så gott som överskridit denna. Detta egendomliga 
drama skrevs 1614 av skolmästaren i Södertälje Jacob Rondeletius, 
men vi hava svårt att i honom se den egentlige författaren. 
Stycket är säkerligen äldre, från medeltidens slut, och Rondeletius 
har nog endast — för övrigt högst kritiklöst.— bearbetat detta 
äldre drama. Att han icke — såsom de föregående — stöder sig 
på bibeln, utan hämtat innehållet från legenden, betyder mindre; 
man behöver ej heller fästa sig vid den rått realistiska tonen, men 
viktigare är, att de idéer, som här förkunnas, icke äro protestan
tismens, utan den rena, oförfalskade katolicismens, och ett dylikt 
stycke, där klosterväsendets helgd förfäktas, kan ej vara skrivet 
ar 1614 i konung Karls gamla hertigdöme. Att ett dylikt stycke 
nu kunde uppföras, utan att man — icke ens bearbetaren — märkte 
det icke-lutherska innehållet eller utan att man stötte sig på de 
realistiska djävulscenerna, visar likväl, att bibeldramat redan sett 
sma bästa dagar och att också inom dramat det värdsliga sinnet 
börjat reagera mot den kyrkliga idealismen.

Från 1500-talets slut hava vi ock vår äldsta komedi, Enn lustigh Doctor
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comedia om doctor Simon, som i själva verket från en annan sida 
behandlar samma tema som Tobie comedia d. v. s. äktenskaps- 
frågan. Här skildras en grälsjuk hustru och hennes förtryckte, 
mesaktige gemål, som åt hustrun överlämnat husbondeväldet. I 
själva verket visar stycket närmast, huru lågt i kultur man på 1500- 
talet stod här i Sverige.
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RHUNDRADETS främsta, nästan allt uppslu- Latinsk 
kande intresse var det religiösa. Men med dl tnin?- 
reformationen hade följt humanismen — om 
ock i en blodfattig och tvinsjuk gestalt ■— 
och med denna kom vördnaden för den klas
siska dikten, som i formfulländning stod så
som ett oupphinneligt mönster och genom 
vilken minnet av forntidens män fortlevat till 
den senaste eftervärlden. Varje liten furste

ville nu spela en Augustus eller Maecenas och sökte sig därför 
etl Vergilius. Dylika växte också upp såsom svampar ur jorden, 
°ch den tidens skolordningar drogo försorg om, att tillgången 
icke skulle tryta. Enligt 1571 års skolordning ålades djäknarna 
att varje vecka författa en kria på vers, och denna skyldighet

■ bibehölls i 1611 års. Liksom man vid de prosaiska kriorna rörde 
s’g med fraser från Cicero, så hämtade man här sina uttryck från 
Vergilius, och naturligtvis ansågs det opus bäst, vars alla fraser 
aterfunnos hos den romerske skalden. Och detta gällde icke blott 
skolans mera blygsamma kriaförfattare; även de lärde poeterna an- 
sago det som en skyldighet att röra sig med dessa »erkänt goda» 
uttryck, och deras dikter göra därför nästan alla intryck av exer
ciser.

Denna latindiktning inledes här i Sverige av Henricus Mollerus, Henricus 
en tysk humanist, som inkallades av den för övrigt så sparsamme Mollerus- 
Gustav Vasa. 1554 författade han en gravdikt över konungens ung- 
bomsvän Lars Siggesson Sparre, men övergick året därpå till ett 
»epos» över Karl Knutsson, skrev sedan ett nytt över Sten Sture, 
bröllopssånger, hyllningsdikter m. m. Den förste svensk, som följt 
1 hans fotspår — för övrigt ungefär alldeles samtidigt — var 
Gaurentius Petri Gothus, vilken jag förut ett par gånger haft till- Lauren- 
Gille att omnämna. Han hade studerat i Wittenberg under Melanch- 
thons ledning och tyckes där hava drivit flitiga humanistiska studier.
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Några år efter återkomsten gjorde Erik XIV honom, såsom vi min
nas, till professor i grekiska vid det universitet, han då tänkte åter
upprätta i Uppsala, och ännu senare blev han sin svärfaders efter
trädare såsom ärkebiskop. Medan han ännu var kvar i Wittenberg, 
skrev och tryckte han (1559) ett längre latinskt poem, Strategerna 
gothici exercitus, på elegisk vers, som han tillägnade Erik XIV. 
Poemet, ' som ansetts förlorat, men som återfunnits av doc. Nord
ström, behandlar en episod i Herodotos’ historia, en strid mellan 
perserkonungen Darius och skyterna, i vilka författaren ser svenska 
goter. Dikten, i synnerhet dess företal, är högpatriotiskt, och det 
är Johannes Magnis fantastiska fornhistoria, som här går igen. Två 
år senare, 1561, gav han ut Aliquot elegia. Den första elegien är 
en tämligen konventionell gravdikt över Gustav Vasa, den andra, 
mera känslig, över en syster, som kort förut avlidit. Hans samma 
år skrivna Urbs Stockholmia är en svassande hyllningsdikt till 
Erik XIV -— över huvud äro så gott som alla dylika humanistpoem 
tillfällighetsdikter, ej sällan författade i ett genomskinligt ekonomiskt 
syfte. Innehållet består i regeln av ett tämligen överdrivet smicker 
i en mycket bombastisk form, och fraserna äro ofta, såsom nyss 
påpekades, direkt lånade från de klassiska skalderna. Hos den 
mest berömde av 1500-talets svenska latinpoeter, Ericus Jacobi, åter
finnas dessa plagierade fraser särdeles ymnigt, t. ex. »Os humerosque 
deo similes», »obstupui stabantque horrore capilli» etc. Men så 
estetisk värdelös denna diktning än är, så nära skolkrian den än 
står, har den likväl en betydelse: den lärde svenskarna för första 
gången att inse formens vikt. Reformationslitteraturen hade blott 
fäst sig vid innehållet, utan all känsla för dettas konstnärliga form. 
Humanismen hade ställt sig på den rakt motsatta ståndpunkten. 
Uppgiften för den följande tiden blev att skapa en dikt, som med 
en konstnärlig form förenade ett verkligt innehåll och som var icke 
på latin utan på modersmålet. Det var denna bragd, som utfördes 
av Stiernhielm. Men den skola, i vilken han gått, var dock i 
främsta rummet dessa äldre latinpoeters.
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LITTERATURENS UPPVAKNANDE
UNDER GUSTAV ADOLF

EMTONHUNDRATALET hade varit den Den litte- 
svenska kulturens järnår. Med Gustav 1’’rendid'1 
Adolfs tronbestigning börjar uppvaknandets Gustav 
tid. Men den första svaga gryningen till 
denna kan iakttagas redan under den ener- trade, 
giske Karl IX:s regering.

Vid 1500-talets slut fanns i hela riket 
blott ett enda tryckeri, vars hela personal 
utgjordes av mästaren och en enda gesäll.

Såsom vi erinra oss, var tryckeriet så klent försett, att nästan alla 
böcker måste tryckas i Tyskland. Litteraturen bestod uteslutande 
av religiösa uppbyggelseskrifter, i de allra flesta fall översättningar 
från tyskan. Även papperet måste tagas från Tyskland, och bok
handeln ombesörjdes av resande tyska bokförare samt några få sven
ska bokbindare. Litteraturen betraktades tydligen som en ren över- 
hödsvara, som regeringen ej ansåg sig hava någon skyldighet att 
taga hand om, och hur djupt man sjunkit, framgår bäst av de över
läggningar, som föregingo tryckningen av 1618 års bibel. På Upp
sala möte beslöts, att en ny upplaga av bröderna Petris översätt- 
ning skulle tryckas, enär det i landet rådde en fullständig brist på 
biblar. Gutterwitz’ tryckeri var emellertid för dåligt att utföra ett 
dylikt arbete, och Karl IX var därför betänkt på att utrikes låta 
'erkställa tryckningen. Men när det kom till den ekonomiska frå
gan, visade det sig,' att prästerskapets nit alldeles avsvalnat, ehuru 
det gällde det ur religiös synpunkt ojämförligt viktigaste arbetet, 
Och 1604 förklarade ståndet, att eftersom riket .är statt uti stor 
^förmögenhet och svårligen kan umbära en så stor summa, som 
erfordras, så vore det bäst, att bibeltrycket överlämnades till en 
Privat förläggare. Och därmed förföll hela saken, till dess att 
Gustav Adolf tog den om hand.

Med honom kom det ett nytt liv i allt. 1612 lät han i Uppsala Nya 
■nrätta en papperskvarn, emedan det här i landet behövdes mycket t,yckenen
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papper, »som icke allt borde så dyrt köpas av de främmande». 
Nya tryckerier uppstodo även. Redan under Karl IX hade ett nytt 
dylikt, Anund Olofsson Heisings, inrättats i Stockholm, från vilket

tack vare Karl IX — den första upplagan av landslagen jämte 
några landskapslagar kunde utgivas av trycket. Det äldre Stock- 
holmstryckeriet flyttades av Gustav Adolf till Uppsala, varigenom 
universitetet fick sin egen press. I stället fick huvudstaden två 
andra, ett för de ryska tryck, som nu behövdes för de nyvunna 
områdena i öster, och ett annat, Reusners, som blev kungligt; 1630 
tillkom ännu ett, som den kunglige translator!!, om vilken jag strax 
skall tala, fick tillstånd att inrätta. Men utom i Uppsala uppstodo 
nu tryckerier även i andra stiftstäder. I Västerås fick den energiske 
biskop Johannes Rudbeckius med Gustav Adolfs hjälp ett dylikt 
till stånd 1621. Aret därpå följde Strängnäs efter, och 1626 kom 
Kalmar — således åtta tryckerier vid slutet av den store konungens 
regering, mot blott två vid dess början.

Gustav Adolf sökte även att hjälpa upp den svenska bokhandeln 
och förlagsverksamheten. 1619 utfärdade han därför ett förbud 
mot att i riket införa utrikes tryckta svenska böcker. Genom detta 
ledo våra undersåtar stort förfång i deras näring, emedan dessa av 
tyskar tryckta böcker här kunde säljas för bättre köp än de inrikes 
tryckta. Alla dylika böcker skulle därför beslagtagas och bokföraren 
böta. Hädanefter blevo ock svenska böcker tryckta i Sverige och 
ej i Tyskland. För att vidare uppmuntra den svenska bokhandeln 
tillgrep konungen därjämte ett annat medel, som dock fick ganska 
ödesdigra följder. Såsom vi minnas, hade bokbindarna under 1500- 
talet varit de egentliga bokhandlarna. I den skråordning, som 1630 
utfärdades för dem, fingo de nu privilegium på att ensamma för
sälja bundna böcker, och den tiden tyckes man blott hava köpt 
bundna böcker. De tyska bokförarnas handel på Sverige blev där
igenom förhindrad. Men privilegiet hade också en annan effekt, i 
det att boktryckaren praktiskt taget förhindrades att själv försälja 
en bok, som utkommit på hans eget förlag, och bokbindarna kunde 
nu oskäligt pressa ned priset på de förlagsartiklar, som de köpte 
av förläggaren. Under mer än hundra år pågick därför en förbittrad 
strid mellan boktryckare och bokbindare, och denna skråordning 
blev snarast ett hinder för bokmarknadens fria utveckling.

Men viktigast var det direkta understöd, som Gustav Adolf 
gav litteraturen. För trycket av 1618 års bibel hade påbjudits 
en särskild skatt, den s. k. bibeltryckstunnan eller en tunna 
spannmål om året från varje kyrkohärbärge i riket. Då dessa 
kyrkohärbärgen i Sverige och Finland voro omkring 1,650 och en
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tunna spannmål beräknades till 10 marker, skulle det hela hava 
stigit till 6,600 daler s. m. om året. Så mycket utföll nu visser
ligen icke. Men bibeltryckstunnan representerade i varje fall ett 
högst ansenligt belopp. När nu bibeln blivit färdigtryckt, borde 
»tunnan» hava upphört att utgå. Men Gustav Adolf bibehöll den 
°ch gjorde därav en litteraturfond. 1622 skrev han härom, att han 
funnit, att på främmande språk många sköna och nyttiga böcker 
voro på trycket utgångna, av vilka ungdomen här uti vårt konunga
rike kunde hava god lärdom och undervisning, så vida de utgåvos 
på vårt svenska tungomål. Därför hade han förordnat M. Erik 
Schroderus att transferera dem och sedan låta dem av trycket utgå. 
Och till den ändan efterlät konungen honom bibeltryckstunnan till 
årlig lön för sitt omak.

Schroderus gjorde verkligen skäl för den kunglige translatorns 
rikliga arvode och kom att utöva en oerhört flitig Översättarverk- 
samhet. Han utgav en mängd viktiga historiska arbeten såsom 
Sleidanus’ krönika, Johannes Magnis, Philippe de Comines’ och 
Livius’ historier, Osianders väldiga kyrkohistoria m. m. Volymen 
av de blott av honom översatta och tryckta skrifterna torde be
tydligt överstiga 1500-talets hela litterära produktion. Och viktigare 
än volymen var innehållet. Ty flera av dessa arbeten voro verkliga 
kulturmonument, ej såsom förut uppbyggelseskrifter, och tack vare 
Gustav Adolfs initiativ och Schroderus’ flit blev således den in
tellektuella nivån betydligt höjd i vårt land. Men tyvärr blev detta 
htteraturanslag indraget redan 1637.
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EN ivriga katolska propaganda, som jesuiterna 
drevo i Sverige, väckte till sist lutheranerna 
ur deras intellektuella slöhet. Man såg, huru 
landets bildningstörstande ungdom lockades 
över till de polska seminarierna, där de 
blevo papister och från vilka de sedan 
smögo sig in i landet såsom emissarier för 
Sigismund och den katolska reaktionen. Nöd
vändigheten att inom landet skapa en högre

protestantisk undervisningsanstalt blev därför uppenbar för var 
och en, och på Uppsala möte beslöt man också att återupprätta 
Uppsala universitet för att därigenom hindra ungdomen från att draga 
till utlandet, där den lätt föll ett offer för jesuiternas försåt. Rätten 
att utnämna professorer fråntogs den katolske konungen samt över
lämnades åt de protestantiska biskoparna och universitetet. Hela 
den lägre undervisningen ställdes under universitetets uppsikt, och 
ingen skolmästare skulle kunna antagas, förrän han av universitetet 
blivit examinerad. Men även själva undervisningen ändrades och 
erhöll en stridbar protestantisk karaktär, varigenom universitetet 
snarast blev ett lutherskt prästseminarium.

Måhända var detta just misstaget. Vid det nya universitetet 
voro professorerna blott sju, tre i den teologiska och fyra i den 
filosofiska fakulteten — såsom det hette: i logik, matematik, astro
nomi och fysik. Men i själva verket voro dessa också teologer, 
och den synpunkt, från vilken man betraktade dessa vetenskaper, 
kommer med full tydlighet fram i ett tal, som år 1600 hölls av 
universitetets då utan tvivel främste man, Laurentius Paulinus Gothus. 
Alla vetenskaper — det är tankegången — hava betydelse blott i 
den mån de tjäna teologien. Vad beträffar matematiken, är denna 
Vetenskap nödvändig för att förstå flera ställen i bibeln, och för
fattaren erinrar om de gudlösa meningar, som på grund av bristande 
insikt i geometrien uttalats om måtten i Noaks ark. Astronomien,
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Laurentius Paulinus Gothus jämte familj.
Frän ett epitafium i Strängnäs domkyrka.

vari han själv var pro
fessor, var likaledes en 
mycket viktig veten
skap, ty utan kunskap i 
denna visste man intet 
om tiden för syndaflo
den, för påsken, för 
solens förmörkande vid 
Kristi död och andra i 
skriften omtalade feno
men. Vid det univer
sitet, som skapats av 
det segrande protestan
tiska partiet, undervisa
des således faktiskt 
blott i luthersk teologi, 
och icke ens här kom 
man synnerligen långt, 
ty de, som ville hava 
cn grundligare bildning, 
reste alltjämt till Ro
stock. Även jesuitse
minarierna i Polen re
kryterades fortfarande 
från Sverige, och den unga adeln hade ingen nytta alls av uni
versitetets ensidigt teologiska undervisning. På aderton år — till 
Dustav Adolfs tronbestigning — innehåller matrikeln blott sex namn 
på adliga studenter.

Denna tid i Uppsala universitets historia representeras av tre 
män, som företräda olika sidor av tidens bildningskamp och i den 
högre undervisningens utvecklingshistoria. De äro Paulinus Gothus, 
Johannes Rudbeckius och Johannes Messenius.

Laurentius Paulinus Gothus (född 1565, död 1646) erhöll sin 
egentliga utbildning vid universitetet 1 Rostock under den bekante 
David Chytræus, som, ehuru lärare vid ett främmande universitet, 
mer än de flesta inverkat på den allmänna bildningen i vårt land 
under slutet av 1500-talet. Under hans ledning utbildades Paulinus 
bil en ivrig ramist, d. v. s. anhängare av den filosofisk-pedagogiska 
Lktning, som utgått från den franske humanisten Petrus Ramus. 
Utgångspunkten för denne hade varit hat mot den ofruktbara 
skolastiska filosofien samt mot den antike tänkare, på vilken hela 
■skolastiken vilade, nämligen Aristoteles. Ramus hade ock varit den



det mesta av sin huma-

syn-

bildningen vara kristlig; 
därför vara katekes, på

pro
han

förste, som insett den vittgående skillnaden mellan hednisk och 
kristen världsåskådning, och hans mål hade varit en bildning, byggd 
på rent kristlig grund. Ramisterna voro således fiender till aristo- 
telikern Melanchthons skolplan med dess själlösa regelplugg; huvud
vikten borde enligt deras mening läggas mindre på grammatiken 
än på läsning av klassiska författare — dock endast av sådana, 
vilka icke stötte genom sin utpräglat hedniska världsåskådning. 
Ramisterna sågo därför ej ogärna, att de antika auktorerna utbyttes 
mot nylatinska. Men framför allt skulle 
huvudämnet på skolans ståndpunkt borde 
universitetets teologi.

I Sverige förlorade emellertid ramismen 
nistiska karaktär och krympte samman till luthersk dogmatism. Det 
var för denna ramism, som Paulinus blev den främste målsmannen. 
För vår tid förefaller hans bildningsideal ensidigt, men det var 
framkallat av den hårda politiska och kyrkliga nödvändigheten, och 
i varje fall var Paulinus den förste, som med verklig hänförelse 
ägnade sig åt folkundervisningens sak. Genom honom gjordes 
denna till en bland kyrkans viktigaste uppgifter, och att avhjälpa 
dess brister blev målet för en följande, mindre hård och kamp
uppfylld tid. Samma åskådning som i det nyss citerade talet, 
Oratio de studio s. theologiæ recte inchoando, ligger till grund 
för hans mest betydande arbete Ethica Christiana, som i sju delar 
utkom mellan åren 1617 och 1630. Detta väldiga arbete — ett bland 
de största någon svensk man dittills åstadkommit — var ursprung
ligen avsett att vara en handbok vid den kateketiska undervisningen, 
men hade så småningom svällt ut till ett kolossalt encyklopediskt 
verk, som från den lutherska teologiens synpunkt behandlade icke 
blott teologiska, utan även sociala, moraliska och politiska frågor. 
Han hade här givit sin samtid en sammanfattning av ultraprotestan- 
tismens åsikter, klart och bestämt formulerade, och ur den 
punkten kan hans Ethica väl kallas ett storverk.

Paulinus verkade dock icke blott genom sina skrifter. Till 
fessor i Uppsala hade han utnämnts 1593, men 1608 kallades 
till biskop i Strängnäs, och därmed inleddes hans egentliga arbete 
i folkupplysningens tjänst. Han började med stiftets präster. Vid 
synodalmötena tvingades dessa att predika och disputera; dessa 
möten fingo nästan karaktären av akademiska examina, och där
igenom utbildade Paulinus prästerna till lutherska teologer, vilka 
kände och kunde försvara den augsburgiska bekännelsen samt därför 
även voro i stånd att uppträda såsom verkliga församlingslärare. 
Samtidigt utgav han flera mindre kateketiska arbeten och övervakade
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med stränghet, att katekesförhören höllos. Varje söndag utom séx 
skulle prästen förhöra sina församlingsbor i katekesen, två gånger 
om året skulle prosten visitera församlingarna inom prosteriet för 
att utröna folkets kunskapsmått, och vid biskopens visitation skulle 
prästen hålla en katekeslektion, varvid varje församlingsmedlem 
ägde att framställa sina anmärkningar mot det sätt, varpå under
visningen skötts. Därjämte inrättades småskolor i stiftet, och tack 
vare Paulinus’ nit öppnades slutligen 1626 Strängnäs’ gymnasium, 
det andra i riket och under Paulinus’ tid föga mindre vetenskapligt 
anlagt än Uppsala universitet. Det mål, som hade hägrat för de 
äldsta reformatorerna, en nitisk folkundervisning, hade Paulinus 
således i viss mån förverkligat inom sitt stift.

1637 kallades han till ärkebiskop och prokansler. Han var då 
sjuttiotvå år gammal, hans krafter voro brutna och tiden hade vuxit 
°m honom. På sin nya plats uträttade han därför föga, ehuru han 
troget arbetade för sitt mål ända in i det sista. Den 29 november 
1646 slutade han sina dagar, och med honom dog den bäste och 
mest oförtrutne av de män, som utbildats till protestanter under 
det senare 1500-talets förbittrade religiösa strider.

Redan kort efter det att Paulinus tillträtt Strängnäs stift, hade en Nyaristo- 
ny filosofisk och pedagogisk åsikt framträtt, nämligen nyaristotelismen. telismen- 
Denna, ehuru ännu övervägande medeltidsartad, sammanhängde dock 
närmare med antiken än den skolastiska aristotelismen hade gjort; 
den hade åtminstone något av humanismens allsidighet och dess 
blick för verkligheten, och den såg därför i universiteten något mer 
an blott prästseminarier. Den hade ock en friare uppfattning än 
den svenska, ultraprotestantiska ramismen, och nyaristotelikerna 
blevo därför — om ock blott för en kort tid och inom vissa gränser 

det fria tänkandets och den vetenskapliga forskningens målsmän
’ vårt land.

Sammanstötningen mellan de båda åsikterna var ingalunda fredlig. jonas 
Jonas Magni, som 1614 utnämnts till professor i politik, hade näm- Magni, 
hgen börjat utgiva en serie disputationer i praktisk filosofi och 
utgick därvid från Aristoteles’ etik. Detta framkallade ett svar av 
' aulinus, och då detta bemöttes av Jonas Magni i en Defensio 
necessaria, gav Paulinus ut den förbittrade stridsskriften Scholæ 
ethicæ (1616). Tvisten gällde den aristoteliska etikens berättigande. 
Men med vår tids terminologi skulle vi säga, att striden stått om 
förhållandet mellan tro och vetande. Paulinus, som ansåg, att 
människan genom uppenbarelsen erhållit tillräcklig kunskap om 
morallagen, bestred behovet av någon annan kunskapskälla, och han 
bävade tillbaka för att därjämte tillerkänna det naturliga förnuftet
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Det är dessa tankar, som genomgå den 
Rudbeckius vid olika tillfällen höll till 
han sökte även praktiskt att tillämpa 
professorstid utan även såsom biskop-

Den anda, som går igenom detta av en 
uppburna tal, var icke längre den ensidiga 
— snarare förnimma vi här den nyare tidens 
är bildningens och den vetenskapliga forsk- 

Rudbeckius prisar, och det ideal, som här

någon rätt att döma. Jonas Magni vågade ej heller sätta förnuftet 
som en jämnbördig kunskapskälla vid uppenbarelsens sida, men 
han ville dock tillmäta det någon betydelse. I denna blygsamma 
sats låg uppslaget till den filosofiska forskningens frihet. Nästa 
steg, som en följande tid skulle taga, var att erkänna uppenbarelse 
och förnuft såsom likaberättigade kunskapskällor. Men denna stånd
punkt var naturligtvis svår att i praktiken fasthålla, ty då uppenbarelse 
och förnuft icke stämde överens, måste endera fälla utslaget. Vid 
en oupplöslig motsägelse kunde man icke bliva stående, och upp
lysningstidevarvets filosofi gav, såsom vi veta, utan tvekan utslaget 
till den fria tankens förmån. Men uppslaget till denna utvecklings- 
serie ligger, vad Sverige beträffar, i Jonas Magnis skrifter. Någon 
mera ingripande betydelse fick striden mellan Paulinus och Jonas 
Magni dock ej. Nyaristotelismen utvecklades ej i den riktning, som 
man av Jonas Magnis första skrifter kunnat vänta. Den blev såsom 
filosofisk åsikt snart lika formalistisk som den gamla aristotelismen 
och mynnade ut i ett ofruktbart och löjligt disputationsväsen.

Rud- Av större betydelse har detta filosofem varit såsom pedagogisk 
beckius. åsikt, och den man, som här gick i spetsen, var Johannes Rudbeckius.

Född 1581, anställdes han 1604 såsom professor vid Uppsala uni
versitet, där han tillträdde sitt ämbete med en oration De literarum 
et scholarum utilitate.
glödande hänförelse
ultraprotestantismens 
första vingslag. Det 
ningens välsignelser
hägrar för honom, är vida mera rikt och allsidigt än det, efter vilket 
Paulinus hade strävat. Då denne tänkt bekämpa jesuiterna genom 
en strängt teologisk-protestantisk bildning, vill Rudbeckius slå dem 
på deras egen mark. Den nya bildning, om vilken han drömde, 
skulle icke blott vara teologisk; den skulle framför allt vara 
humanistisk, och vi skulle icke, därigenom att vi själva försummade 
dessa studier, driva den vetgiriga ungdomen över till de bättre 
ordnade jesuitseminarierna.
följd av ypperliga tal, vilka 
universitetets ungdom, och 
dem, icke blott under sin
1619 hade han nämligen blivit biskop över Västerås stift, och med 
sin väldiga kraft ägnade han sig åt detta nya kall. En biskop var 
för det ädlare protestantiska åskådningssättet i främsta rummet den 
andliga bildningens vårdare; så hade ämbetet uppfattats av bröderna 
Petri, och så uppfattades det ännu av Tegnér. Men få hava livligare
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1609 där blev professor, och kampen mellan båda blev så 
Va-ldsam, att universitetet nästan hotades med upplösning. Ty även 
Messenius, till vars biografi jag strax skall komma, var en högst 
betydande man, vars bildningsideal i viss mån var ännu mera modernt 
an Rudbeckius’. Han hade en skarpare blick för vad universitetet 
just vid denna tid behövde. Detta borde — och däri var han ense 
lr>('d Rudbeckius — icke vara blott ett prästseminarium, utan tillika 
ett världsligt universitet, avsett för dem, som sedan skulle komma

I

Illustrerad Svensk Litteraturhistoria. II.

än Rudbeckius känt, att i folkupplysningen låg protestantismens 
viktigaste uppgift. Överallt i hans stift uppblomstrade skolor. 1632 
invigde han i sin stiftsstad Sveriges första och länge enda flickskola, 
och 1623 inrättades i Västerås Sveriges första gymnasium.

Johannes Rudbeckius var nog den mest storslagna personligheten Messe
den generation, som framträdde strax efter Uppsala möte. nlus’ 

till medtävlare vid universitetet fick han Johannes Messenius,

Johannes Rudbeckius.
Efter original i teologiska fakultetens rum i universitetshuset i Uppsala.
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att styra landet. Universitetet måste således bjuda en undervisning, 
av vilken den unga adeln kunde draga någon nytta och som kunde 
locka denna till Uppsala. Det var detta Messenius gjorde. Såsom 
lärare var han oerhört nitisk — ett beröm, som man icke kan giva 
hans kolleger, så vida man frånser Rudbeckius. 1610 skrev Karl 
IX, att en part av professoribus läser något om året, en part litet 
och en part slätt intet. Genom hävd var varje professor skyldig 
att föreläsa fyra timmar i veckan. Men Messenius föreläste dagligen 
en fem, sex à sju timmar inför ett auditorium, som steg till omkring 
hundra elever. Av dem skapade han en s. k. »politisk» klass, i 
vilken lärjungarna drevos i de ämnen, som för den blivande stats
mannen voro av nöden: vältalighet, politik, historia och lagkunskap,, 
och därutöver fingo »messenianerna» också en annan undervisning, 
varöver Messenius’ fiender mycket ondgjordes. De fingo nämligen 
lära sig att spela svenska komedier, dansa, springa och fäkta, d. v. s. 
de övades i de idrotter, som då för tiden voro oundgängliga för en 
svensk ädling. Syftet med komedierna var nämligen alls icke 
estetiskt, utan, såsom Messenius skrev, att lära ungdomen dristighet 
till att tala och svara, hövlighet och förfarenhet i världens lopp.

Den häftiga sammanstötningen mellan Rudbeckius och Messenius- 
slutade emellertid därmed, att bägge 1613 lämnade universitetet. 
Messenius flyttade då till Stockholm, och med honom följde hans- 
»kollegium» av studenter, bland dem ett tjugotal unga ädlingar, 
av vilka de flesta sedan kommo att intaga en framstående ställning 
under Gustav1 Adolfs regering. Men denna privata undervisnings
anstalt i huvudstaden upphörde efter ett år, då Messenius kallades- 
till en annan verksamhet. Hans pedagogiska idéer överlevde honom. 
1625 beslöt adeln att för sina barn inrätta ett Collegium illustre i 
huvudstaden, och detta kom verkligen till stånd, ehuru det kort 
därefter, 1629, upphörde. Men redan förut hade Gustav Adolf sökt 
att reformera Uppsala universitet och giva det en mera modern 
karaktär. Vid riksdagen 1620 klagade han hos prästerskapet över 
universitetets och skolornas förfall. Följden — yttrade han — hade 
blivit, att få finnas, som kunna väl förestå predikoämbetet, men 
platt inga dugliga till det världsliga regementet. Det finnes knappt 
en god stadsskrivare, ja, ej ens en försvarlig fogde och skrivare på 
landet. De allra flesta, som bekläda ämbeten, äro så olärda, att 
somliga ej ens kunna skriva sitt eget namn.

Dylika klagomål förekomma väl ytterst ymnigt redan i Gustav 
Vasas brev, men då föranledde de icke någon åtgärd. Gustav 
Adolf däremot grep kraftigt in. Till universitetet skänkte han först 
ett eget tryckeri —; det, som förut tillhört kronan — och utfärdade 
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1613 privilegier för universitetets förste boktryckare, Eskil Mattsson, 
fre år senare fick universitetet sin egen bokhandlare, Ericus Petri, 
som då fick rätt att tullfritt införa böcker. Såsom vi strax skola 
se, skapade Gustav Adolf ock ett stort och rikhaltigt universitets
bibliotek, och först genom honom fick man en någorlunda duglig 
universitetsbyggnad. Då universitetet 1593 återupprättades, skänktes 
dit de förfallna hus, som lågo runt kring domkyrkan och som 
under medeltiden tillhört domkapitlet, men av Gustav Vasa in- 
dragits till kronan. De voro till ytterlighet bofälliga, enär de på 
närmare hundra år ej underhållits eller reparerats, och i dem fuimos 
blott två föreläsningssalar, en större och en mindre, av vilka egent
ligen blott den större kunde användas. Gustav Adolf lät nu 1623 
uppföra en stor ny universitetsbyggnad, Gustavianum, varigenom 
möjlighet bereddes att öka föreläsningarnas antal. Men viktigast 
var den stora gustavianska donationen 1624, genom vilken univer
sitetets förut så klena och ständigt vacklande ekonomi ställdes på 
en säker grund. Detta år skänkte nämligen Gustav Adolf till Upp
sala universitet en betydande del av sina egna arvegods, mer än 
Ve hundra hemman i Uppland och Västmanland, och på denna 
donation har universitetet sedan vilat. Ända till mitten av 1800- 
talet bestriddes universitetets alla utgifter från denna fond, och 
nagra statsanslag förekommo icke.

Nu var det också möjligt för Gustav Adolf att utveckla universi
tetet från ett prästseminarium till ett verkligt universitet enligt den 
tidens fordringar. Såsom vi minnas, hade professorernas antal 1593 
blott varit sju, av vilka tre teologer, och 1609 hade antalet faktiskt 
nedgått till fyra. 1 de konstitutioner, som Gustav Adolf 1626 ut
färdade för universitetet, kunde han däremot höja antalet till ad er ton, 
°ch huvudvikten lades nu på lekmannadisciplinerna. Förut hade 
det praktiskt taget funnits blott en enda fakultet, den teologiska; 
nu tillkommo en juridisk, en medicinsk och en relativt manstark 
filosofisk. Juristerna voro två, en i svensk och en i romersk rätt, 
läkarna likaledes två, en i teoretisk och praktisk medicin och en 
1 fysik, botanik och anatomi.

Inom den filosofiska fakulteten skulle enligt 1626 års statuter 
finnas tre professurer i matematik, men däremot icke någon i na
turvetenskap, beroende därpå att naturvetenskaperna då ansågos till
höra den medicinska fakulteten. Till matematiken räknades emel
lertid mekanik, optik, astronomi samt även byggnadskonst, och 
de olika disciplinerna fördelades mellan de tre representanterna, 
s°m särskilt ålades att taga hänsyn till matematikens praktiska 
tillämpning på lantmäteri, krigskonst, arkitektur m. m. De övriga
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professurerna voro humanistiska. Språkprofessorerna voro blott två : 
i hebreiska och i grekiska. En vetenskaplig undervisning i mo
derna språk började, som bekant, först på 1800-talet, och för de 
förberedelser, som gjordes genom anställande av s. k. språkmästare, 
får jag sedan tillfälle att redogöra. Men ej heller latinet ansågs 
behöva en särskild professur, ty det var så att säga det akademiska 
modersmålet. Alla föreläsningar och disputationer höllos på latin, 
och det enda kunskapsmått, som faktiskt fordrades av den, som 
ville skriva in sig som student, var, att han nödtorfteligen kunde 
läsa, förstå och tala latin — elegansen brydde man sig ännu mindre 
om. Däremot fanns det en särskild professor i poesi, som natur
ligtvis skulle sysselsätta sig med att tolka de antika skalderna 
och därjämte undervisa studenterna i konsten att skriva latinsk 
vers. Likaså fanns det — utom professor Skytteanus — ännu en 
professor i vältalighet, som dels skulle tolka de stora antika talarna, 
särskilt Cicero och Demosthenes, men även öva studenterna i att 
hålla tal på latin, helst ex tempore, över något förelagt ämne. 
Faktiskt voro således både »poeta» och »rhetor» — som dessa 
båda lärare kallades — professorer i latin. De övriga professorerna 
voro en i logik, en i statskunskap och en i historia.

Jag nämnde »professor Skytteanus», och dennes plats är ytterst 
karakteristisk för den nya anda, som nu gjorde sig gällande. 1622 
hade nämligen den bekante statsmannen Johan Skytte, Gustav 
Adolfs lärare, donerat medel till en professur i vältalighet och 
politik, huvudsakligen avsedd för blivande statsmän. Platsens inne
havare skulle dagligen för ungdomen hålla oratorias och políticas 
lectiones, undervisa om historiska skrifters förstånd, hålla prydliga 
och välställda orationer och även tillse, att ungdomen övade sig i 
dylika, samt slutligen ställa sig i förbindelse med namnkunniga ut
ländska män, så att han finge veta om de saker, som utrikes för
löpa. Härom skulle han underrätta sitt auditorium, liksom han 
skulle hålla sina utländska korrespondenter underrättade om det, 
som inrikes skedde och finge divulgeras, d. v. s. han skulle — för 
att begagna vår tids språk — tjänstgöra såsom ett slags press
ombud. Ty vi skola erinra oss, att vid denna tid funnos ännu 
inga tidningar, och för nyheter var man således hänvisad till den 
privata korrespondensen.

Bristerna Frånser man de naturvetenskapliga ämnena, som hörde till den 
hos 1600- medicinska fakulteten, och de moderna filologiska disciplinerna, voro 
talets uni- « r
versitet. inom den filosofiska fakulteten nästan lika många ämnen represen

terade som vid 1900-talets början. Lönerna voro rikliga, och Gustav 
Adolf hade således gjort allt, vad på honom ankom, för att skapa 
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även ur en annan synpunkt voro den tidens föreläsningar 
tillfredsställande. Studenternas bildningsgrad var nämligen 
olika, och någon studentexamen förekom som sagt icke. I

•äste upp ett stycke och lade vidare ut det. I 
således icke över de s. k. fyra monarkierna, d. v.

ett verkligt universitet. Att resultatet emellertid blev ganska ma
gert, berodde på omständigheter, över vilka han ej hade någon 
makt. Man hade fått professurer, men några vetenskapsmän funnos 
ej inom landet och för övrigt knappt heller i det samtida Tyskland, 
av vars kultur det halvtyska Sverige då ännu stod i så starkt be
roende, att vårt land snarast kunde betraktas såsom en avlägset 
liggande och i andligt avseende efterbliven tysk provins.

En annan orsak till den långsamma utvecklingen låg i den akade
miska slentrian, från vilken man icke kunde frigöra sig varken i 
Sverige eller i mönsterlandet Tyskland. Föreläsningsmetoden hade 
man ärvt från medeltiden, då inga böcker funnos. Nu funnos böc
ker, men med dylika tyckas studenterna hava varit mycket klent 
försedda, universitetsbiblioteket var praktiskt taget icke tillgängligt 
för dem, och studenterna läste därför icke såsom nu, utan hörde 
blott föreläsningar, som dikterades för dem. Vad nu de tre språk
disciplinerna beträffar, hebreiska, grekiska och latin, gjorde det 
mindre, ty föreläsningarna bestodo här ■— liksom delvis ännu i våra 
dagar - av interpretation av någon klassisk auktor. Men även i 
historia, statskunskap och filosofi hade man ej kommit längre. 
Man tog ett arbete, t. ex. Ramus’ retorik eller Sleidanus’ krönika, 

historien kom man 
, , . . s. antiken, som

Sleidanus behandlat i sin krönika, och man tog ingen hänsyn till 
den föreskrift, som Gustav Adolf givit: att flitigt se till, att svea 
°ch göta konungars historia liksom universitetets egna öden blevo 

, ty fäderneslandets historia förelästes alls icke under 1600-kända, 
talet.

Men 
mindre 
mycket
*626 års konstitutioner föreskrives väl, att de, som ville bliva studenter, 
skulle examineras av den filosofiska fakultetens decanus. De som 
därvid befunnos okunniga och som icke hade särskilda informatorer, 
skulle då skickas till skolan eller till plogen. Men ända in på 1800- 
talet var denna decanusexamen en ren formalitet, vars enda syfte 
'yckes hava varit att bereda den för tillfället fungerande dekanen 
nagra sportler, och faktiskt tyckes vem som helst hava kunnat 
bliva student. Exempel från denna tid finnas ock, att en yngling 
fàrst en tid studerat vid universitetet och sedan vid ett gymnasium. 
Men betänkligast var, att även rena småbarn fingo skriva in sig vid 
universitetet, ehuru de visserligen i så fall åtföljdes av en infor
mator; så t. ex. blev Johan Lilliehöök student vid sju års ålder.
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Följden härav blev naturligtvis, att föreläsningarna måste bliva 
ytterligt elementära för att kunna passa för ett auditorium med så 
olika vetenskapliga förutsättningar.

Denna elementära undervisning, som väl var nödvändig, var 
emellertid icke det sämsta arvet från medeltidens universitet. Det 
sämsta var onekligen disputationerna — denna rest från medel
tidens skolastik, som levde kvar långt in på 1800-talet. För sko
lasten var ju den logiska fingerfärdigheten det förnämsta, och vid 
universiteten utdanades han framför allt till en disputator, som an
sågs dess förträffligare, ju orimligare den sats var, som han kunde 
försvara. Detta disputationsväsen överlevde medeltiden och om
huldades nästan lika varmt vid de protestantiska universiteten. En 
dag i veckan, varje lördag, var anslagen till dylika övningar, och 
de började redan kl. 6 på morgonen för att med ett kort avbrott 
fortsätta hela dagen. Denna vikt, som man lade på den formella 
färdigheten på bekostnad av verkliga studier och kunskaper, var 
av en ödesdiger betydelse för 1600-talets universitet, och vi erinra 
oss alla den överlägsna skildring, som Holberg i Erasmus Montanus 
givit av en dylik héros från disputationssalen.

Disputationsväsendet var utan tvivel universitetens värsta kräft
skada, det farligaste hindret för en verklig bildning. I viss mån 
hade, tack vare Gustav Adolfs ingripande, prästseminariet i Upp
sala förvandlats till ett verkligt universitet enligt 1600-talets fordrin
gar. Teologien var, om än långt ifrån besegrad, dock ej längre 
samma envåldshärskare som på Uppsala mötes tid. Men i den 
skolastiska filosofien hade bildningen fått en ny fiende, och upp
giften för den nya tiden var att slå skolastiken och i dess ställe 
sätta de verkliga vetenskaperna.

Men Gustav Adolf och hans samtid sökte att reformera icke blott 
universitetet utan även skolorna, och häri lyckades de bättre. 1610 
och iöii utarbetades nämligen en ny skolordning, som väsentligen 
utvidgade den äldre tidens ensidiga program, och 1620 utkom ännu 
en ny, enligt vilken tre olika slag av skolor inrättades. Lägst Stodo 
s. k. småbarnsskolor eller folkskolor, som skulle bekostas ej av 
staten, utan av kommunen. Över dessa stodo de sex trivialskolorna 
med fyra lärare i var, och överst gymnasierna. Enligt skolordningen 
skulle dessa blott vara två, i Linköping och Abo, med en fem à 
sex lärare i varje. Men de blevo snart flera och med rikare lärar- 
krafter. Det äldsta gymnasiet upprättades, tack vare Johannes 
Rudbeckius’ energi, i Västerås 1623; tre år därefter fick Paulinus' 
stift, Strängnäs, sitt gymnasium, 1627 följde Linköping efter och 
1630 Åbo. Lärarna voro i Västerås sex, i Strängnäs ända till tio.



Vad själva undervisningen beträffar, hade Gustav Adolf önskat att 
giva den en mera praktisk karaktär och ville därför, att även natur
vetenskap, svensk lag och politik skulle studeras. Likaså hade han 
velat frigöra skolan från kyrkans förmynderskap och ställa rikets 
hela skolväsen under en »politicus». Men mot dessa reformsträvanden 
satte prästerskapet ett kompakt motstånd, och konungens mera

Carolin sk a Academien
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Tealistiska undervisningsprogram kunde därför ej genomföras. Ord
nandet av skolväsendet inom de särskilda stiften överlämnades i 
stället åt biskopen, och där denne, såsom i Västerås, var en över
lägsen personlighet, blev också undervisningen förträfflig. I det 
hela torde Västerås gymnasium rent av hava stått över det sam
tida universitetet i Uppsala och meddelat en både mera omfattande 
Och mera vetenskaplig bildning. Där lästes icke blott dogmatik, 
ntan ock grekiska och hebreiska, och särskilt i grekiska synas 
gymnasisterna ha hunnit ganska långt. Moderna språk ingingo natur
ligtvis ännu icke i den egentliga undervisningsplanen, lika litet som
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vid universiteten, men karakteristiskt för Rudbeckius’ vidgade bild- 
ningsintresse är, att undervisning och övningar i dessa främmande 
språk enskilt tyckas hava givits vid hans gymnasium. I matematik 
lästes icke blott aritmetik, utan även geometri, astronomi och meka
nik, och lektorn i detta ämne skulle dessutom giva undervisning i 
geografi och kronologi — någon annan historia tyckes däremot ej 
hava förekommit. Men en annan lektor, den i etik, skulle under
visa icke blott i etik, utan ock i politik och svensk lag, vilka senare 
discipliner ju kunde anses äga en halvt historisk karaktär. Fysiken, 
som företräddes av en särskild lektor, synes vid gymnasiet hava 
uppfattats från en mera naturvetenskaplig synpunkt än vid universi
teten, och egendomligt nog skulle lektorn i fysik också meddela 
sina elever medicinens grunder och angiva de viktigaste läkemedlen.1 
Jag har redan omtalat, att Rudbeckius 1632 i Västerås inrättade den 
första flickskolan i vårt land och under en lång tid också den enda.

Den tendens mot en mera real och mindre formalistisk bildning, 
som ligger bakom 1600-talets pedagogiska reformsträvanden, röjer 
sig således förr inom skolan än inom universitetet, och denna 
strävan kommer särskilt fram i 1649 års med rätta berömda skol
ordning. Av ett särskilt intresse är den överbyggnad, man här 
gav åt trivialskolan — en s. k. skrivarskola för dem, som icke ville 
eller kunde övergå till gymnasiet. Den motsvarade således något 
våra dagars realskola, och undervisningsämnen voro här rätt- och 
välskrivning, räkning, kristendom, övning i brevskrivning, som den 
tiden var något mycket maktpåliggande, då man fäste en alldeles 
särskild vikt vid stor noggrannhet, när det gällde att återgiva adres
satens alla titlar såsom »Hans Höggrefl. Excell.» m. m. m. m Slut
ligen lästes fäderneslandets historia i denna skrivarskola, ehuru ännu 
blott en timme i veckan. Här hade man således fått denna praktiska 
skola, som både Gustav Vasa och Gustav Adolf velat skapa..

Enligt samma skolordning, 1649, skulle ett gymnasium hava sju 
lektorer. Två voro i teologi, av vilka den ene läste Nya Testa
mentet och även undervisade i grekiska; den andra, i Gamla Testa
mentet, läste också hebreiska och dogmatik. Den tredje lektorns 
ämnessfär var mera egendomlig. Han var nämligen lektor i logik 
och fysik och skulle i den sistnämnda egenskapen också läsa botanik 
och människokroppens anatomi samt giva anvisningar i hälsolära —— 
en kombination, som visar, huru svårt naturvetenskapen hade att lös
göra sig från sambandet med filosofien. Vidare hade man en lektor 
i eloquentia, som dels tolkade de antika talarna, dels läste retorik

1 Möjligen läste han ock botanik, men det är, såsom Brolén visat, ett misstag, att 
Rudbeckius för gymnasiet inrättat en botanisk trädgård.
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och dels slutligen ledde tal- och skrivövningarna — naturligtvis i 
latin. Den femte lektorn var historicus och poeta och skulle så
som sådan dels tolka latinska historikers och poeters arbeten, dels 
undervisa i samhällslära och svensk lag, dels slutligen öva ung
domen i latinsk versskrivning och i uppförandet av latinska skol-

J* «Í4
I f

I * -ft

Bi

hS ä • ■

Örebro läroverk.
Efter träsnitt.

komedier. De båda återstående lektorerna voro i grekiska och 
oiatematik, och av dessa skulle den siste också syssla med astronomi.

Undervisningsplanen var således för sin tid ganska praktisk. 
Teologien har här onekligen skjutits i bakgrunden för en allmän, 
humanistisk bildning. En modern människa anmärker naturligtvis 
Pa den dominerande vikt, som lades på de klassiska språken, under 
det att de moderna däremot alls icke studerades. Men man för

mer därvid, att all vetenskaplig litteratur i hela Europa ännu var 
'"fattad på latin, att föreläsningarna och disputationerna vid alla 
universitet i hela världen höllos på latin, och att latinet ännu var
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det internationella diplomatiska språket, som begagnades i brev 
och traktater och även var det vanliga samtalsspråket främlingar 
emellan. En man, som talade latin, kunde utan svårighet resa i 
hela Europa, ty överallt förstod man honom. Något större behov 
förelåg således icke att draga in franska, tyska eller engelska inom 
skolans undervisningsämnen. Betänkligare var, att skolan så gott 
som förbisåg naturvetenskapen och historien, där man egentligen 
blott sysslade med antiken. Men även denna brist var ganska 
förklarlig. Naturvetenskapens stora utveckling kom först mot slutet 
av 1600- och början av 1700-talet, och en historieskrivning i modern 
mening fick man först med det nästa århundradet, med Voltaire 
och Montesquieu.

Till Gustav Adolfs stora nyskapelser hör ock vårt första offentliga 
bibliotek. 1500-talet hade blott förstört de gamla medeltidsbiblio- 
teken, och bristen på böcker gjorde sig naturligtvis särskilt gällande 
vid det nyupprättade universitetet i Uppsala, ty ett universitet utan 
bibliotek var ju en orimlighet. Gustav Adolf insåg även detta, och 
den 13 april 1620 lade han grunden till det bibliotek, som fort
farande är det största och alltid varit det mest betydelsefulla i vårt 
land, nämligen Uppsala universitetsbibliotek. Denna dag skänkte 
han nämligen dit det bibliotek, som stod i det gamla gråmunke- 
klostret i Stockholm och om vilket jag förut talat. Strax därefter, 
ännu samma år, ökade han denna donation med en ny, med de 
icke obetydliga resterna av Sveriges största klosterbibliotek, det 
i Vadstena. I Uppsala samlades således alla de bokrester, som 
skonats av reformationstidens barbarer. Genom Gustav Adolfs segrar 
öppnade sig kort därefter förut fullkomligt oanade möjligheter för 
bibliotekets tillväxt, och tack vare närmare ett århundrades krigs
byten utvecklades biblioteket till ett bland de förnämsta i Europa. 
Vår tid är ju böjd att ifrågasätta den moraliska halten av dylika 
förvärv. Men denna uppfattning är relativt ny, och vi veta ju alla, 
huru Napoleon släpade till Frankrike nästan alla bibliotek och 
museer i de land, som hans arméer erövrat. På 1600-talet var 
man, om möjligt, ännu mindre hjärtnupen, och över huvud torde 
de flesta större nationalbibliotek hava riktats på denna krigiska 
väg — ett bibliotek som British Museum, där så gott som varje 
bok ärligt inköpts, hör till undantagen. Rätten att plundra i fiende
land försvarades uttryckligen av 1600-talets största folkrättsliga auk
toritet, den berömde Hugo Grotius, i dennes bekanta arbete De 
jure belli et pacis. Han gör endast ett undantag: för att egendom 
skall kunna tagas, fordras, att den verkligen tillhört fienden. Är 
ägaren, ehuru boende i fiendelandet, ej fiendens undersåte och
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hyser han ej fientliga avsikter, kan hans egendom ej tagas. Eljes 
kan segraren i obegränsad utsträckning lägga beslag på allt, som 
faller i hans hand. Men detta byte blir då allmän egendom, ej 
den enskilde krigarens.

Gustav Adolf — som ju för övrigt stod Grotius mycket nära 
tyckes hava varit rent av ängslig att överskrida folkrätten, och då 
han erövrade domkapitelsbiblioteket i Mainz, tillkallade han en 
särskild jurist för att undersöka, huruvida samlingen var av den 
art, att den kunde beslagtagas av den svenska kronan. Vad de 
Polska jesuitseminarierna beträffade, hyste man vida mindre be
tänkligheter, ty dem ansåg man med en viss rätt såsom det svenska 
landsförräderiets härdar, och här hade man således icke någon 
misskund. Över huvud lade man en stor vikt vid dessa litterära 
krigsbyten, och Oxenstierna har härom utfärdat flera instruktioner. 
Om arkivalier var man naturligtvis av politiska skäl mycket ange
lägen, och Torstensson ålades särskilt att hemskicka alla brev och 
handlingar, som kunde giva någon upplysning om fiendens planer. 
Men också biblioteken skulle Torstensson uppmärksamma. Så vida 
han intog några papistiska orter, där sköna och kostliga bibliotek 
Voro till att finna, skulle han bevara dem och med säker lägenhet 
sända dem över till Sverige att förbättra biblioteken vid rikets aka
demier och gymnasier. Särskilt intresserad var Oxenstierna för 
manuskripten.

Under Gustav Adolfs tid skickades de erövrade biblioteken ute
slutande till Uppsala universitet. Dit kommo de ytterst välförsedda 
biblioteken i Riga, Braunsberg, Frauenburg, Würzburg och Mainz. 
Under den senare delen av kriget lade den unga drottningen beslag 
Pa en stor del av bytet för sitt eget bibliotek, men en del skickades 
nu också till stiftsbiblioteken, särskilt till Strängnäs och Västerås, 
Vilkas tvenne nitiska chefer, Paulinus och Rudbeckius, med styrka 
hamhöllo vikten av att deras gymnasier fingo några bibliotek. 
Detta ■— skrev Paulinus — kunde commodissime ske uti detta 
kr’ krigsväsendet, där Gud ju stundom nådeligen hjälper oss att erövra 
'ara fienders namnkunniga collegia öch sköna bibliotek, vilka de 
missbruka till den sanna religionens undertryckelse. Denna syn
punkt godkändes ock av regeringen, och en stor del av de rika 
biblioteken i Böhmen och Mähren skickades därför till Västerås 
Och Strängnäs.

Under Gustav Adolfs tid tillföll allt dylikt krigsbyte staten och 
därmed också de offentliga biblioteken. Under Karl Gustavs krig 
°ch redan under slutet av det 30-åriga kriget blev däremot kronan 
tämligen lottlös, och det mesta tillföll i stället de olika fältherrarna
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samt framför allt tjänstemännen i fältkansliet. Det var under denna 
tid, som man började att i Sverige uppföra dessa ståtliga adels- 
palats, som byggdes med tyskt krigsbyte och fylldes med tavlor, 
möbler och böcker, som rövats först i Tyskland, sedan, under Karl 
Gustavs tid, också i Polen och Danmark. En del av dessa enskilda 
bibliotek, som nu skapades, ha dock sedermera genom donationer 
eller köp övergått i de offentliga. Men mycket stannade naturligt
vis i Tyskland, ty vi skola erinra oss, att den nästan största delen 
av den svenska arméen i Tyskland bestod av tyskar, även av tyska 
furstar, ssm förträffligt förstodo att se sig till godo.

De skatter, som kommo till Sverige från de erövrade biblioteken, 
voro dock till en väsentlig del av jämförelsevis liten nytta för uni
versiteten och gymnasierna. Ty det mesta var katolsk teologi, och 
denna var naturligtvis ren styggelse för de renläriga lutheranerna 
Dessa volymer fingo därför stå på hyllorna utan att nedtagas. Några 
lutherska böcker hade däremot icke erövrats, och 1631 uppgives i 
konsistorieprotokollet, att man ännu saknade t. o. m. Luthers och 
Melanchthons skrifter, som därför borde förskaffas. Men ännu tio år 
senare hade man ej kommit längre än till denna fromma önskan. 
Ty då beslöts, »att auctores lutherani äntligen skulle inköpas, emedan 
inga av dem förefinnas, som äro Hunnius, Chemnizius, Osiander, Cen
turias Magdeburgenses, Gerhardus, Formula Concordias etc.» Eröv
ringen av de danska biblioteken, som i detta avseende voro rikt 
försedda, fyllde därför en ganska betydande lucka i våra bibliotek. 
Men ännu 1649 hade biblioteket ej mer än summa 5 svenska böcker, 
t. o. m. blott fyra: Uppsala mötes beslut och tre småhäften samt 
bibeln på finska — således varken bibeln på svenska eller lands
lagen. Och detta är ytterst betecknande för det sätt, på Vilket 
bokbeståndet kommit till.



E religiösa intressena upptogo under denna Historien, 
stormuppfyllda tid så alla sinnen, att den 
världsliga litteraturen knappt odlades. Teo
logi och filosofi voro de förnämsta veten
skaperna, den klassiska filologien studerades 
föga trots allt grammatikplugg vid skolor 
och universitet, och i de få naturvetenskap
liga skrifter, som under denna tid sågo 
dagen, är synpunkten uteslutande den teo- 
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logisk-filosofiska, icke den naturvetenskapliga. Blott en 
vetenskap bildar härifrån ett undantag, och det är historien. 
1 motsats mot vad man kunnat vänta blev icke Olavus 
krönika mönstret, utan i stället Johannes Magnis fantastiska fabel
historia. Det är Johannes Magnis idéer, som återfinnas hos Messenius, 
Laurentius Paulinus och Baazius. Johannes Messenius, näst Olavus 
Petri vår mest betydande äldre historieskrivare, yttrar själv, att han 
vördat Johannes Magni såsom fosterlandets ypperste författare samt 
även sökt bilda sig efter denna förebild, och de båda sistnämnda 
följa honom fullständigt kritiklöst.

Johannes Messenius (född omkring 1579, död 1636) uppfostrades Messenius. 
först i Vadstena kloster och därefter i det berömda jesuitseminariet 
1 Braunsberg, som han först vid 24 års ålder lämnade, efter att 
hava erhållit en grundlig — efter svenska förhållanden rent av 
överlägsen — humanistisk bildning. Hans dröm vid denna tid var 
antagligen att såsom sekreterare eller historiograf hos någon stor 
herre förvärva sig ära och ekonomiskt oberoende, och besjälad av 
den mest brännande ärelystnad var han ej så synnerligen nogräknad 
°m de medel, genom vilka han hoppades nå detta mål. Han för
sökte först den vanliga vägen och uppvaktade Ermelands biskop 
Betrus Tylicki med en dikt; troligen i anledning av denna anställdes 
han såsom föreläsare vid biskopens hov. Då Tylicki kort därefter 
erhöll ett nytt stift, hyllade Messenius hans efterträdare, Simon
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Rudnicki, med ett nytt poem, men utan åsyftad framgång. Efter 
att en tid hava frestat lyckan såsom privatlärare i Danzig, gifte han 
sig med Lucia Grothusen, dotter till Sigismunds forne informator, 
säkerligen i hopp att genom henne vinna insteg vid hovet. För 
att ytterligare stärka sina aktier tillägnade han konungen en 
Genealogia Sigismundi, genom vilken skrift han skänkte konungen 
ett det mest lysande stamträd, men då den väntade belöningen 
även nu uteblev, råkade den hetlevrade och sjukligt egenkäre 
Messenius i raseri och beslöt att erbjuda sina tjänster åt Sigismunds 
bittraste fiende — Karl IX. Anbudet antogs, Messenius anställdes 
1609 såsom den svenske konungens litteräre hejduk och avsvor 
högtidligen hela sitt föregående liv. »Jag vill ock» —■ yttrade han 
— »alldeles och av allt mitt hjärta hava mig avskild från påven i 
Rom, konungen i Polen och den papistiska och jesuitiska hopen, 
ej heller någon gemenskap med dem hava, utan dem efter min 
yttersta förmögenhet såsom Guds och min allernådigste konungs 
argaste fiender hjälpa till att emot stå och förfölja både med ord 
och gärningar, hjärta och mod, ' så sant mig Gud hjälpe både till 
liv och själ uti all evighet. Och där jag varder befunnen mot 
denna min ed i någon måtto att handla, då skall han vara för mig 
en fullkomlig sentens och dom, och jag vill utan någon exception, 
gensägelse och hjälpreda hava förverkat både gods och ägodelar, 
liv och själ.»

Messenius började nu att på konungens uppdrag utgiva en serie 
av politiska skrifter, riktade mot Sigismund, danskarna och papisterna, 
av vilka pamfletter den mest bekanta är den rasande niddikten 
Retorsion oc genswars skrifft, riktad mot jesuiterna. Samtidigt 
kastade han sig på ett rent historiskt författarskap och publicerade en 
mängd småskrifter — Amphitheatrum, Sveopentaprotopolis, Tumbæ, 
Specula, Theatrum nobilitatis m. fl. —- vilka dock sakna historiskt 
Värde och för sin tillvaro säkerligen blott hava att tacka författarens 
lust att tilldraga sig uppmärksamhet. Samma ärelystnad var den 
drivande kraften även i Messenius’ förut omtalade verksamhet såsom 
lärafe. 1609 hade han utnämnts till professor i Uppsala, men kallades 
därifrån till Stockholm såsom ledamot av den nybildade hovrätten 
och såsom vårdare av rikets arkiv. Han var emellertid nog oför
siktig att inlåta sig i underhandlingar med de polska jesuiterna, och 
då, dessa ränker upptäcktes, fanns ingen nåd för honom. Han 
kastades först i fängelse samt dömdes därefter (1616) till deportation 
till Kajaneborg i Finland, där han under ohyggliga lidanden nödgades 
framsläpa närmare tjugo år. 1635 lösgavs han visserligen, men avled 
redan året därpå i Uleåborg.
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fångenskapens kval hade Messenius dodk en tröst, som 
hans mod, och det var tanken på den stora rikshistoria, 

illustrata, på vilken han arbetade och som — därom var 
>— skulle bära hans namn till den senaste eftervärld. Själv 
icke, såsom han hoppats, bevittna dess tryckning, ty först

Under 
uppehöll 
Scondia 
han viss 
fick han 
långt efter hans död utgavs detta arbete av Peringskiöld 1700—I7°5- 
Både till omfattning och historiskt värde är Scondia ett högst 
betydande arbete. I nio böcker behandlas här Nordens — under 
den senare tiden företrädesvis Sveriges —■ historia ända från synda
floden till 1616,1 och till dessa nio böcker lade Messenius snart 
andra, som dels från en annan synpunkt behandlade samma ämne, 
dels skildrade andra närliggande länders historia; 1636 hade antalet 
böcker uppgått till tjugo. Framställningen är byggd på synnerligen 
omfattande studier, och Messenius hade begagnat en för denna tid 
oerhörd mängd av krönikor, memoarer och historiska handlingar. 
Särskilt för kännedomen om 1500-talet är hans historia därför av 
ett stort och bestående värde, då han tydligen haft kännedom om 
lcke så få akta, som nu icke längre finnas i behåll. De historiska 
tilldragelserna bedömas av Messenius med verklig opartiskhet. Han 
delar icke sina samtidas danskhat, och i de religiösa frågorna ställer 
han sig fullkomligt utanför de kämpande partierna. Detta till ut
seendet så objektiva åskådningssätt berodde helt visst dock ej därpå, 
att Messenius var likgiltig för den religiösa strid, som upprörde hans 
samtid, utan kan enklast förklaras av rent personliga skäl. I själ 
°ch hjärta förblev Messenius alltid katolik, och hans sympatier följde 
städse dem, som han trots sitt officiella avfall och trots sina anti- 
jesuitiska smädeskrifter dock fortfarande betraktade såsom trosförvan- 
ter. Prisa sina förföljare, protestanterna, som höllo honom i fängelse, 
Ville han ej; prisa katolikerna vågade han ej, och dessutom synes 
han ständigt hava svävat i ovisshet om, vilken som slutligen skulle 
bliva segrare: Sigismund eller Gustav Adolf, och han skrev därför 
ett arbete, som lika väl kunde dediceras till den ene som till den 
andre.

Beträffande den äldre tiden följer Messenius utan tvekan Johannes 
Magni, och i godtyckliga etymologier ansluter han sig till den av 
den gamle ärkebiskopen följda metoden samt deriverar Mars av mader 
('man), Sverige av Skytiod, d. v. s, skyternas eller skyttarnes 
land o. s. v. Men under arbetets gång vaknade hans kritik, och i 
Ac sist skrivna delarna bröt han avgjort med denne föregångare — 
dock utan att egentligen nå till ett nytt resultat. Till en del berodde 
detta omslag på den bekantskap, han gjort med den s. k. Jens Mor-

Den nionde boken, omfattande perioden 1611 —1616, är dock förlorad.



tensens krönika,* ett 1594 tryckt utdrag ur Snorres konungasagor, 
märkligt såsom det första arbete,1 genom vilket våra historieskrivare 
lärde känna den så viktiga isländska sagolitteraturen.

Messenius’ kritik av Johannes Magni blev dock ej bekant, och i 
vår nästa rikshistoria — Laurentius Paulinus’ Historiæ arctoæ libri 
tres (1636) — återvända dennes fantasterier, förökade med nya. 
De ligga även till grund för vår första utförliga kyrkohistoria, Johannes 
Baazius’ Inventarium ecclesiæ sveo-gothorum (1642), en okritisk 
kompilation, som dock genom de källskrifter, författaren meddelar, 
ännu i dag har en viss betydelse, särskilt för kännedomen om de 
religiösa striderna under Johan III:s regering.

Regent- Vår egentliga historiska litteratur under denna tid bestod dock 
biografier • av rikshistorier av samma art som de nu nämnda, utan av halvt 
politiska politiska stridsskrifter och regentbiografier, båda framkallade av 
skrifter, renässansens högt uppdrivna känsla för äran. Varje furste var 

angelägen om att för undersåtarna och utlandet framlägga sina egna 
förtjänster eller sina motståndares fel, och de flesta av dem höllo 
sig därför med poeter, historieskrivare och politiska pamflettister, 
vilka för samtid och eftervärld skulle förhärliga dem och försvara 
deras politik.

Peder Gustav Vasa, så prosaiskt praktisk han än i övrigt var, hade en 
Swart, ytterligt livlig känsla både för den politiska pamflettens och för 

historiens betydelse. De tillfällighetsskrifter, vilka utgingo på hans 
befallning, äro ingalunda få — den mest bekanta är hans Genswar 
på then danske cröneke (1558), en rasande partiskrift, vars okvädins- 
ord hoprimmats av Peder Swart — och dessutom sökte han efter 
bästa förmåga sörja för, att hans egen historia nedskrevs på ett sätt, 
med vilket han själv kunde vara tillfredsställd. Till den ändan vände 
han sig först till Olavus Petri och gav honom ett slags promemoria 
på de punkter, som han särskilt önskade se behandlade. Men för 
dylika uppdrag lämpade sig ej den store reformatorn, och konungen 
erhöll därför avslag på sin begäran. Emellertid misstänkte Gustav, 
att Olavus Petri likväl hopskrivit en hemlig krönika om hans 
regemente, men denna, som konungen förgäves efterspanade för att 
få förstöra, tyckes endast hava existerat i hans egen inbillning. En 
annan tid synes han hava tänkt att bruka sin arkivarie Rasmus 
Ludvigsson till detta grannlaga värv, och av hans hand äga vi också 
åtskilliga kronologiskt ordnade serier av notiser rörande konungens 
regering. Men Gustav insåg förmodligen själv, att den flitige Rasmus’ 
begåvning ej lämpade honom för hävdatecknarens kall. En bättre

1 Jag frånser ett redan tidigt under medeltiden bekant utdrag ur Historia Norwegiæ 
och Rimkrönikan om S. Olof.
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stilist upptäckte han i Gensvarets författare, och troligen erhöll 
Peder Swart omedelbart efter det han slutat detta värv uppdraget 
att nedskriva konungens egen historia. Biskop Peder drog sig ej 
undan, men han hann blott att fullfölja Gustav Vasas biografi till 
J533- Tankarna i hans arbete äro tydligen konungens egna, och 
just därigenom äger krönikan sitt intresse; den visar oss nämligen, 
huru Gustav Vasa själv önskade se sitt liv och sin livsgärning upp
fattade. Peder Swart har säkerligen blott skrivit efter traditionen och 
konungens egna berättelser samt knappast använt några historiska 
handlingar. Han begår därför ofta ganska grova fel, men använt 
med historisk kritik är hans arbete dock ett värdefullt bidrag till 
denna tids historia, och framställningssättet är enkelt, värdigt och 
gott.

Ett bevis på den berättartalang, med vilken Västeråsbiskopen 
nedskrivit konungens biografi, äga vi i det anseende detta arbete 
atnJöt, och med anledning varav det lades till grund för alla de 
narmast följande skildringarna av Gustav Vasas regering. Rasmus 
Ludvigsson fortsatte det med kronologiska notiser för de år, som 
följde på 1533, och under Johan III:s regering bearbetades och 
fullbordades Peder Swarts krönika av ingen mindre än Gustav Vasas 
egen systerson Per Brahe. Alla dessa föregående bearbetningar 
anlitades slutligen av den bekante Erich Jörensson (Tegel) för den 
krönika, han på uppdrag av Karl IX skrev över den första Vasa
konungens regering. Denna historia, vilken utkom av trycket 1622, 
ar 1 själva verket blott en ganska klumpig kompilation ur föregående 
krönikor, men jämte dessa använde han i rikt mått riksdagsbeslut, 
konungabrev och dylika handlingar, vilka han dock saknade all 
förmåga att bearbeta; i dessa handlingar torde väl nu arbetets 
förnämsta förtjänst ligga.

Hans Konung Erik XlV:s historia utgavs först 1751.
Under Eriks tid utkommo naturligtvis en stor mängd historiskt- 

politiska tillfällighetsskrifter, likaså under Johan III:s och i synnerhet 
under Karl IX:s. De flesta av dessa senare höja sig dock på intet 
satt över nidskriftens nivå öch äga intresse endast såsom bevis på 
det ursinniga hat, med vilket Sigismunds parti betraktade den 
Protestantiska fraktionens hövding. Den mest kända av dessa smäde- 
skrifter är Hertig Carls slaktarbänck, som troligen skrevs av den 
landsflyktige Gregorius Borastus.

hörst med Gustav Adolf tog den egentliga hävdaforskningen ny 
art. Tegels och Messenius’ arbeten tillhöra helt eller delvis hans Adol,s t,d-

och till denna höra ock Ægidius Laurentii Girs’ trenne krönikor 
Gustav Vasa, Erik XIV och Johan III, vilka dock först 1670 och

Gustav



påbörjade nämligen en krönika om sin egen 
endast att lämna ett utkast av de händelser, 
IX:s tronbestigning. Då man läser den store 
manligt ädla framställning, kan man endast

1745 utgåvos av trycket. Såsom historiska källskrifter äro de väl 
föga betydande, men i framställningssättet är Girs icke så litet 
överlägsen sina närmaste föregångare, och av våra historieskrivare 
är han den förste, som tagit intryck av antikens. Ännu en fjärde 
visserligen föga känd, men dock ganska betydande historiker tillhör 
Gustav Adolfs tid, nämligen Petrus Petreius, som 1615 utgav Regni 
muschovitici sciagraphia, vari han dels — huvudsakligen efter ett 
tyskt arbete — meddelade en krönika över Rysslands tidigare öden, 
dels gav en geografisk och etnografisk beskrivning av samma land, 
till större delen på grund av egna iakttagelser, som han under en 
politisk beskickning till Ryssland haft tillfälle att göra, och i dessa 
visar han sig såsom en vaken observatör ; hans arbete har ock i våra 
dagar på nytt utgivits av det ryska arkeografiska sällskapet. Men 
även Gustav Adolf själv var hävdatecknare, om än hans mångfaldiga 
bestyr hindrade honom från att på detta område bliva, vad han 
kunnat bliva. Han 
regering, men hann 
som föregingo Karl 
konungens kraftiga, 
beklaga, att samma penna ej fått teckna hans egen bild och fram
lägga hans egen uppfattning och planer.

Men Gustav Adolf verkade på mångfaldigt annat sätt till den 
historiska bildningens höjande. Så inrättade han den första historiska 
professionen i vårt land och lade grunden till den följande tidens 
fornforskning genom att 1630 utnämna de två första antikvarierna 
samt delade rikets arkiv i tvenne, det nya och det gamla, varigenom 
han kan sägas hava grundat även vårt nuvarande riksarkiv. Han 
hade således skapat de yppersta förutsättningarna för en framgångsrik 
historisk forskning, och i viss mån förstod även den följande tiden 
att draga fördel av hans skapelser. Det var företrädesvis till forn
forskning och arkivarbete, som hävdateckningen nu vände sig.
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SKÖNLITTERATUREN VID 

1600-TALETS BÖRJAN

ÖR den rent världsliga skönlitteraturen hade Didaktisk 
man under denna tid föga sinne; därtill lltteratur- 
voro de religiösa intressena alldeles för 
starka, och även den världsliga dikten er
höll därför gärna en religiös eller didaktisk 
bismak. Denna förkärlek för didaktiken 
röjer sig ock i tidens smak för fabeln. De 
æsopiska fablerna översattes både på vers 
(1631) och på prosa (1603), 1619 utkom

Spangenbergs då berömda satir Gåås Kong, översatt av Johannes Sig- 
fridi, och 1621 följde Reyncke Fosz, som på det skönlitterära området Reyncke 

hända är tidens mest betydande produkt och antagligen Fosz. 
översattes av Sigfridus Aronus Forsius. Dikten är som bekant 
en i djursagans mask höljd satir över människosläktet — kvick, 
glad och nästan klassisk i den åskådlighet, med vilken typerna 
framställas. Men just denna i så många avseenden ypperliga dikt 
visar, hur nästan rädd man var att hängiva sig åt en odelat este
tisk njutning. Reformationstiden såg nämligen i denna dikt icke 
en ungdomsfrisk, glad satir, som just genom sin poetiska kraft 
fortlevat genom tiderna, utan i främsta rummet en djup allegori 
av övervägande politisk innebörd; man njöt av den icke såsom 
av ett poem, utan såsom av en lärobok i statsvetenskap, och 
fr)r att klargöra dess dunkla läror hade en tysk författare försett 
dessa med en upplysande politisk kommentar. Den svenske över
sättaren delade samma uppfattning; även för honom var boken »all
varsam med nyttiga läror, exempel och språk». Vem denne över
sättare än varit, röjer hans versbehandling ett för denna tid ovanligt 
vaket formsinne; sin tolkning verkställde han efter en plattysk 
text> ehuru han kände även övriga översättningar, på högtyska, 
latin och danska.

Ungefär samtidiga med honom voro tvenne självständiga skalder, Petrus 
Petrus Rudbeckius och Martinus Aschaneus. Den förre, en äldre TlL
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läggningen röjer sig ock inom den prosaiska litteraturen.
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skulle bliva ett så karakteristiskt drag inom den 
och i sin fulla kraft framträder först hos Stiernhielm.
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broder till den store Jo
hannes, utgav 1624 två 
diktsamlingar, Insignis pu- 
eritia och Insignis adole- 
scentia, båda avsedda till 
uppfostringsböcker. Den 
förra är väl mindre bety
dande, men i den senare 
igenfinna vi det äkta Rud- 
beckska draget. Den första 
dikten, Om Starcke, hand
lar om en svensk yngling, 
som utan att akta på sin 
moders klenmodiga råd 
drog ut i striden att kämpa 
för Guds ära och fädernes
landets väl, och i en annan 
dikt, Om Hercules, giver 
Rudbeckius ett utkast till 
den kamp mellan Dygden 
och Vällusten, som Stiern
hielm sedermera på ett 
mera formfulländat sätt 
skulle skildra i sin lika- 
nämnda dikt.

Även Aschaneus är en 
betydande didaktiker, vil
kens diktning — särskilt En 
liten hwsregla — å den ena

sidan sammanhänger med biskop Henriks medeltidsdikter och å 
den andra med den Stiernhielmska skolans mera klassiska skild
ringar av bondelivet. Aschaneus var en bland våra första forn- 
forskare och hade såsom sådan en öppen blick för det karakteristiska 
hos folket, han hade flitigt studerat den äldre medeltida poesien, 
och hans framställning har därför fått något av denna tvärhuggna 
kraft, som utmärker våra ordspråk och äldre sentensdikter, men 
därjämte finna vi här för första gången något av den breda humor, 
som sedermera 
svenska poesien

Prosabe- Den didaktiska
rättelser, yj hava çn mängd arbeten — såsom Lælius’ Jungfrw speghel (1591) m. fl. —' 

vilka stå på gränsen mellan moraliserande traktater och anekdotsamlingar, och
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Titelblad till Thil Vispegel 1661.
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de prosaberättelser, vilka saknä den didaktiska bismaken, tillhöra redan 1600- 
talét samt stå således på övergången till nästa tid; de äro kanske snarast att 
betrakta såsom förtruppen till den Stiernhielmska perioden. I den troligen 
äldsta av dessa prosadikter, den grovkorniga sentensnovellen Marcolphus — 
som var bekant redan för Gustav Vasa och på vilken anspelningar förekomma 
i de medeltida målningarna i Husby-Sjutolfts kyrka — och i den så populära 
Thil Vispegel med dess råa, handgripliga skämthistorier, bryter germanens 
plumpa naturalism fram, utan att denna ännu tagit några intryck av den syd
ländska renässansens mera förfinade livsglädje. Senare vänder man sig till de 
romanska folkens, särskilt italienarnes prosadiktning; de italienska novellerna 
hörja med 1600-talets ingång att bliva bekanta i Sverige såsom En doctoris 
dotter, behandlande samma ämne som Shaksperes När slutet är gott, är all
ting gott, Grisilla (1622), Echtenskaps kärleeks ähre-crona (1641), upptagande 
två noveller, av vilka Shakspere använt den ena för Cymbeline, Apollonius av 
lyrus (1633), som återfinnes i det honom tillskrivna dramat Pericles m. fl. 
Översättningen röjer naturligtvis intet av det klassiska behag och den sprit
tande, sinnliga livsglädje, som återfinnas i de italienska originalen. De svenska 
översättningarna, vilka väl närmast utgå från tyskan och danskan, hava något 
otympligt, gudsnådligt och långsläpigt över sig, som antyder, att det kyrkliga 
åskådningssättet ännu härskade med full kraft, och att man ännu liksom 
fruktade för glädjen och det oblandade estetiska välbehaget och däri såg 
något syndigt. Men att dessa noveller likväl kunnat smyga sig över den 
teologisk-moraliska tullgränsen, tyder på, att en ny tid är i anmarsch. Och 
denna översättningslitteratur ger oss dock endast en ofullständig inblick i 
den tidens lektyr. En klarare uppfattning av denna få vi genom den skildring, 
som Stiernhielm giver a\ en ung svensk ädlings bibliotek vid j6oo-talets mitt:

Men där tiden bleve dig lång, och skulle sig hända, 
Att en otidig lust skulle binda din hug till att läsa, 
Så vare dig befald den härlige läraren Naso 
I sin giljare-konst, Amadis, Marcolfus och andre, 
Som i gemen äro tryckte på dansk, Melusina, 
Keyser Octavian, Finck Riddare, skön Magelona 
Samt den tröstrike, kärlekslärdomsfulle Diana, 
Schäfer Amandus, kysk’ Amaranth’, Eromena, Chariclia, 
Eurialus, Fiammetta, Calisto, le Cento-novelle;
Uhlspegel, om han än är något grov och plump uti pussar, 
Jämte den tidsfördrivlige Claus bör ock inte föraktas.
När du nu kommer till högre förstånd och vill uti lärdom
Yppare bliv’ än all’ andre, så läs och lägg uppå hjärta 
La Macaronica di Coccaj, Rabelais, La Lucerna, 
Picaro Picara samt Pippa di Pietr’ Aretino 
Samt den högt-stiliserad’ Rhetorica delle Puttane 
Jämte vad mer uti Flättjones ymnoge bibliotek finns.

Samlingen är stor, så stor att den väl näppeligen funnits i ett svenskt 
bibliotek vid denna tid, men katalogen visar dock, vilken art av förströelse
läsning nu, vid 1600-talets mitt, börjar bliva på modet. Herderomanen får nu 
en plats vid sidan av Marcolphus och folkböcker såsom Kejser Octavian och 
Skön Magelona.

i
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Vända vi oss härifrån till den lyriska diktningen, hava vi att 
observera, att den medeltida balladen under denna tid fortfarande 
var på modet, ehuru den redan sett sina bästa dagar. Såsom 
jag redan förut nämnt, torde just under denna tid en stor mängd 
dylika ballader hava införts från Danmark, och härtill kommo 
nu antagligen också norska visor samt visor från Island och Fär
öarna. Till denna klass höra de bekanta visorna om Tor av Havs- 
gård, Herr Alf, Kong Spelman, Ramunder, Hemingen Unge, Esbjörn 
Prude och Ormen Stark m. fl., vilka länge på grund av sin över
ensstämmelse med de gamla sagorna räknats till vår äldsta dikt
ning, men antagligen först nu blevo bekanta i Sverige. Till den 
förra klassen hör säkerligen en mängd av våra i visböckerna upp
tagna ballader, särskilt den yngsta gruppen inom balladdiktningen 
eller romanvisor som Habor och Signild, Torkil Tronesson, Axel 
och Valborg, om vilka jag redan förut talat.

Men balladdiktningen fortsattes även i Sverige, ehuru 1500- och 
1600-talets skalder tydligen förlorat det rätta handlaget, möjligen 
på grund därav att — som det synes — dansen med renässansen 
i viss mån ändrat karaktär. Man märker, huru skalderna allt mer 
och mer börja röra sig med stereotypa uttryck och situationer, 
som hämtats från de gamla goda visorna, och några dikter äro 
knappt annat än mosaikarbeten, hoplappade ur dessa. Omkvädet 
förlorar sin betydelse, får vanligen karaktären av ett löst påhäng 
eller faller såsom obehövligt alldeles bort. Exempel på denna 
fördärvade balladstil hava vi i tvenne dikter, vilka båda tilldragit 
sig en stor uppmärksamhet och länge — åtminstone den ena — gällt 
såsom mycket gamla, nämligen Hunding Kung och Hading Kung 
samt Eriksvisan. Den förra trycktes 1638, och såsom författare upp
gives David Sithon. Balladstilen saknas här alldeles. Sithon har 
företagit sig att på rim helt enkelt omskriva ett kapitel i Johannes 
Magnis historia, och såsom mönster har han valt den gamla rim
krönikan, dock med den skillnaden, att han använder alternerande 
rim och strofindelning, varjämte han på varje strof häktat ett om
kväde. Samma karaktär har den så beprisade Eriksvisan, som alls 
icke har den uråldrighet, som man på 1600-talet trodde. Visan 
förekommer först på latin i Johannes Magnis historia. Från 1600- 
talet har man emellertid två från varandra ganska skiljaktiga svenska 
texter, vilka återfinnas i de olika svenska översättningarna av Jo
hannes Magni, den äldre av Terserus, den yngre av Schroderus. 
Vad den senare beträffar, är den på ett slags arkaisk rotvälska, 
som förutsätter kännedom om Bureus’ runsvenska, och denna text 
kan således ej vara äldre än 1600-talet. Förhållandet mellan de



Ett blad ur en av 1500-talets handskrivna visböcker. 
Kungl. Bibi. Vs 21.
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bägge andra texterna, den latinska och Terserus’ svenska, är svårare 
att bestämma. Enligt den senaste undersökningen, av Einar Nylén, 
skall Johannes Magni ej själv hava fabricerat dikten på grundvalen 
av Lilla rimkrönikan, utan haft ett svenskt original, som skulle 
bärröra från tiden omkring 1500. Den svenska s. k. Lilla rim
krönikan, som skrevs kort efter mitten av 1400-talet, framkallade 
nagon tid därefter ett danskt svar, Den danske rimkrönike, som



trycktes 1495, och på denna skulle, enligt Nylén, hava givits ett svar 
från svensk sida i den dikt, som Johannis Magni återgivit på latin. 
Då sedan Terserus översatte Johannes Magnis historia till svenska, 
skulle han icke hava översatt den latinska dikten, utan i stället här 
infogat dennas svenska original. Nylén synes mig hava givit goda 
skäl för sin mening, ehuru jag icke känt mig fullt övertygad rörande 
den sista punkten. Men vare sig den svenska texten härrör från 
tiden omkring 1500 eller av Terserus Översatts från Johannes 
Magni, har den svenske textförfattaren redan förlorat känslan för 
den äkta balladens karaktär. Framställningsformen är rimkrönikans, 
men till varje strof har fogats ett omkväde. Ballad har nu således 
blivit rimkrönika i strofisk form.

Ett annat exempel på balladens förfall hava vi i en egendomlig 
dikt, vilken tydligen uppträder såsom en imitation av en folkvisa. 
Dikten finnes i Barbro Banérs visbok, handlar om Karl Gustavs 
segertåg och är tydligen skriven före konungens död. Imitationen 
är icke dålig, den är t. o. m. bättre än Gotlandsvisan och liknande 
dikter, som tjänat till förebild, men man märker, att den söker 
efterhärma ett långt tillbaka i tiden liggande original, och det 
gamla romantiska omkvädet »I riden med mig om en afton» passar 
på intet sätt i stycke med det historiska innehållet. Vid den 
Stiernhielmska tidens början var balladen tydligen redan något 
ålderdomligt, främmande, som man väl — såsom sedermera Dahl- 
stierna, författaren till i Stolts Elisif och Dalin —■ kunde efterhärma, 
men vilket man icke längre förstod. Man behöver blott höra 
början av Konung Carls wijsa för att uppfatta det imitativa:

Konung Carel han råder i svealund
Och låter sina hovmän utrida

Med glimmande hjälmar margelund;
De skulle mot hedukar strida.

I riden med mig om en afton.

Samtidigt med det att man förlorade känslan för den nordiska 
balladens egendomliga karaktär, började man taga intryck av den 
tyska, och redan på 1500-talet överflyttades en stor mängd dylika 
till svenska; våra två äldsta balladtryck höra hit, nämligen Een ny 
wijse om een ädel och dygdesam quinna j Rom (1583) och Een 
lustigh wijsa om een greffue, som drogh bort j fremmande land 
(utan år, men samtidig). Till denna klass höra ock flera s. k. 
Tagelieder, skildrande de älskandes nattliga möte och den utställde 
väktarens varningssång, samt legendariska visor såsom den bekanta 
Liten Karin.
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Både till form och karaktär skilja sig dessa importerade visor 
från de äkta nordiska. De sakna omkväde — väl därför att de 
>cke användes såsom dansvisor, utan endast sjöngos såsom säll- 
skapssånger. Flera av dem hava något långsläpigt hos sig, och 
sällan gå de i den rent nordiska balladens hurtiga takt. Känslan 
tager sig ett starkt uttryck — såsom vanligt i den tyska poesien 

och saknar den behärskade karaktär, som återfinnes i våra 
medeltidsballader.

Vår egentliga lyrik är ock till stor del översatt från tyskan eller Lyrik, 
åtminstone bildad efter tyska mönster. Den verkliga lyriken — 
jag frånser de outvecklade hymner o. s. v., som tillhöra ett folks 
barndom och vilka stå på gränsen mellan epik och lyrik — fram
träder sent hos alla folk och följer efter den episka dikten; så 
hos greker, tyskar, fransmän och engelsmän. Medeltiden har, inom 
Be moderna språken, blott en fullt originell lyrik: den provençalska; 
alla de andra äro imitationer efter denna, så den franska, den tyska 
och i viss mån också den italienska. Vad Sverige beträffar var 
det klart, att de första försöken skulle ansluta sig till den tyska 
htteraturen. Men olyckligtvis var reformationsperioden en föga 
lyrisk tidsålder. Det var den protestantiska logikens och de teo
logiska disputationernas tid; man beundrade en skarpsinnig slut
sats och man förfäktade en sund, torr och kälkborgerlig moral. 
Men för »stämningen», för de lyriska drömmarna hade denna för
stånd smässiga, disputerande tid ej sinne. Lyriken från denna tid 
ar därför med få undantag icke blott formellt bristfällig utan även 
1 grunden poesilös. Bilderna äro i allmänhet fullt stereotypa och 
gora ytterst sällan intryck av att bero på egna iakttagelser. De 
hunna heller icke fasthållas eller utföras, och man märker, att för
tattaren kritiklöst avskrivit dem från den sist lästa tyska poesiboken. 
Ett genomgående drag hos dem är en småstadsaktig klagan över 
onda tungor, över »klaffare», som förtala älskaren eller älskarinnan. 
Aldrig finna vi i dessa dikter lidelsernas glöd eller den äkta lyriska 
flykten, författaren går aldrig upp i eller hängiver sig helt åt sin 
känsla, utan inskränker sig till några snusförnuftiga, beskedliga 
resonemang. Den lutherska äktenskapsteorien, som så genom
syrade hela tiden, var heller icke någon god jordmån för den ero- 
t'ska poesien. Det personliga tycket spelade för den stränge luthe
ranen ingen roll. 1 lan var skyldig att gifta sig — sak samma med 
Vem; han skulle skaffa sig barn och uppfostra dem till goda 
medborgare och sanna kristna; att vägra att gifta sig med denena, 
därför att han älskade den andra, som han icke kunde få — denna 
uppfattning hade för honom varit syndig och katolsk. I tidens
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erotiska dikter hägrar vanligen äktenskapet med barn och blomma 
såsom målet, och det gör det i så hög grad, att denna framtids
bild hindrar älskaren att helt gå upp i ögonblickets stämning. Att 
äga den älskade är icke målet, utan blott medlet, och erotiken 
gör därför ett kallt, opersonligt intryck. Icke som om icke också 
denna art av kärlek skulle kunna göras till föremål för poetisk 
behandling. Men därtill fordras en stor skald, som äger förmåga 
att skåda livets trivialiteter — såsom det heter med en filosofisk 
term — sub specie æternitatis, och denna förmåga hade icke re
formationstidens män; det triviala blev för dem trivialt.

Detta gäller i allmänhet. I några dikter spåra vi dock en ansats 
till en friskare uppfattning av naturen. Någon känsla eller, kanske 
rättare sagt, någon klar åskådning av denna hade medeltiden ej 
haft. Den bakgrund, mot vilken balladens tilldragelser avteckna 
sig, liknar de gotiska kyrkomålningarnas ■—■ i regeln blott guldgrund 
och himmelsblått, endast sällan ett allmänt hållet landskap med 
späda, enstaka träd. Med renässansen öppnades människans ögon 
för naturen och dess liv, och denna nya uppfattning röjer sig, om 
ock svagt, i några dikter, vilka tillhöra denna tid:

Hör göken han galer och tättingen springer, 
Steglitsan kvittrar och ljuvliga sjunger, 
Små fåglar flyga och bygga bo, 
Lärkan, svalan och duvorna bygga, 
Älgarna ligga i skogen så trygga, 
Men jag allena haver ingen ro!

Denna diktning är renässansens, icke medeltidens. Renässansen 
röjer sig ock i den klassiska mytologien och den antika herde
världens sceneri. Phillis och Amaryllis, Dafnis och Galatea, Venus 
och Adonis börja skymta i vår lyrik, och i några dikter kväller 
redan det friska, glada levnadsmod, som röjer, att den store Pan 
vaknat också i våra bygder:

Min kärest hon bor på ett högt berg, 
Qui culmen habet litis,
Och till det hus, så ligger en bro
De gemmis margaritis.
Jag steg mig upp, jag gick där in 
Progrediens ad illam.
Hon tog mig så kärligt uti sin famn, 
Pie palpabit maxillam.

»I varen välkommen, käre herre min, 
Spes mea sanitatis,
I skolen dricka det klara vin
De cornibus auratis.»
Hon lade mig uti en silkessäng
Carbunculis oppressum.
Där sov jag så sötelig på hennes arm 
Diei ad ingressum.

De flesta av denna tids dikter äro namnlösa. Väl kan man upp
räkna en tjugo à trettio »författare», men dessa tillhöra knappt 
litteraturhistorien — hederliga kapellaner, prästdöttrar och adliga
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lantbrukare, vilka för att fördriva en ledig stund eller illustrera 
någon fest rimmat ihop ett kväde. Över denna nivå höja sig 
blott få.

Helt skald var blott en av denna tids män — Lars Wivallius. Wivallius.
Son till en f. d. fogde, föddes han troligen 1605 i Närke på gården 

Wivalla, efter vilken han sedermera tog sig namn. Vid aderton års 
ålder kom han till universitetet, men hans oroliga lynne lät honom 
ej trivas i de jämförelsevis lugna förhållandena i hemlandet, och 
utan en skilling på fickan begav han sig ut i världen att »söka 
experiens».

Wivallius var en egendomlig natur. Å ena sidan var han en slugt 
beräknande yngling utan all känsla av heder, en moralisk nihilist, 
vilken kallblodigt, utan de ringaste skrupler, kunde begå vilken 
nedrighet som helst. Men å den andra var han — och denna 
egenskap var under ungdomen den förhärskande — en fantasimän
niska, som icke blott älskade att drömma om underbara äventyr 
utan också brann av begär att kasta sig in i dylika, även då intet 
Xar att vinna och blott allt att förlora. Vi finna därför ej sällan, 
hur han offrar en verklig fördel för en imaginär. Han ville leva 
ett romanens äventyrliga liv, hans beräkningar äro trots all skarp
sinnighet i grunden mera lämpade för romanens overkliga värld än 
för den praktiska tillvaron, och fantasimänniskan är honom ständigt 
övermäktig samt lockar den sluge, själviske intrigmakaren in i det 
ena galna företaget efter det andra —* företag, vid vilka den enda 
vinsten är, att Wivallius efter en rad av spännande förvecklingar 
verkligen lyckas rädda sin hals från repet. Då han sedermera be
rattar om dessa äventyr, märker man, huru han ännu i minnet 
njuter av dem; även då det kan vara ganska riskabelt att häntyda 
Pa dem, kan han dock ej underlåta att lämna sin berättartalang lösa 
tyglar, och utan att det tjänar till något, fabricerar han på fri hand 
långa romantiska historier, i vilka han är hjälten. Aldrig ett ögon
blick kan faran förslappa hans fantasi, och hans uppfinningsrikedom 
°ch kombinationsförmåga synas kraftigare, då allt hopp är ute och 
rePet eller stupstocken tyckas färdiga att taga sitt offer. Det är, 
■som om faran aldrig vore verklig för honom, och han ser den 
med en blandning av romanförfattarens intresse och vagabondens 
s°rglöshet.

Sådan var den Wivallius, som vid tjugo års ålder, kvick, hänsyns- 
fös och fylld av livsglädje begav sig ut på äventyr. Än fick han 
släpa sig fram såsom den luggslitne, uthungrade studenten, vilken 
t°g in på värdshus utan att betala och stannade kvar, ända till dess 
lrian kastade ut honom, än uppträdde han efter någon lyckad kupp



såsom den lysande unge ädlingen, vilkens härlighet varade till dess 
han blev upptäckt och fick krypa i fängelse, än’ lånade han sig 
fram och förklarade sig sedermera, då han var hemma i Sverige, 
villig att betala dessa italienska och franska fordringsägare, »så 
framt de komma och kräva mig; men jag hoppas, de veta icke, 
var jag är hemma», än lyckades han spela av någon resande ett 
par hundra gulden — förlorade han, försvann han utan att betala —■ 
än livnärde han sig med sitt ritstift, än nödgades han taga värvning 
såsom soldat, än — och här kommer den viktigaste av hans många 
metamorfoser förtjänade han sitt uppehälle såsom en lands
flyktig svensk katolik. Från Holland och England hade han näm
ligen av sitt växlande öde förts till Danzig, varifrån han tyckes 
hava företagit små exkursioner till Polen och i varje fall stiftat 
närmare bekantskap med åtskilliga landsflyktiga herrar samt med — 
jesuiterna. Om han gav dessa senare förnöjelsen att omvända 
honom till den rena läran eller om han redan från början uppträtt 
såsom katolik, är ovisst, men som det tyckes erhöll han audiens 
hos konungen själv, som han antagligen uppvaktade med några 
rövarhistorier och av vilken han sannolikt mottog något understöd 
till ersättning för sina löften. Emellertid närmade sig svenskarna 
till Danzig, och den föregivne friherre Erik Gyllenstierna —- så 
kallade han sig nu — hjälptes av jesuiterna förklädd ut ur den 
belägrade staden. Sedan irrade han under sitt antagna namn om
kring i Frankrike, Italien, Tyskland och Holland, ständigt invecklad 
i äventyr — i Nürnberg satt han fängslad närmare ett år, vilken 
tid dock förljuvades av åtskilliga erotiska förbindelser, som han 
fängelset till trots lyckats knyta ■—■ och kom slutligen till Danmark, 
där han av konungens sekreterare tillnarrade sig ett pass. Med 
kunglig skjuts for den sorglöse vagabonden sedan genom vårt södra 
grannland, ända till dess han kom till egendomen Björkeberga i 
Skåne, där ett nytt äventyr väntade honom.

Björkeberga ägdes av en landsflyktig svensk adelsman Wulff 
Grijp, en tämligen förmögen, mycket dryg och lika enfaldig herre. 
Han ägde en enda dotter, Gertrud, och så snart Wulff Grijp och 
hans svägerska fingo se den unge, svenske friherren, började de 
reflektera, om icke denne vore ett lämpligt parti för den unga 
Gertrud. Wivallius märkte planen, och genast for hans fantasi vill 
med honom. Gertrud Grijp var till hälften förlovad med en dansk 
adelsman, och att slå denne ur brädet var redan i och för sig något 
lockande — i synnerhet när bytet var en ung vacker flicka och ett 
ståtligt herresäte. Wivallius började genast bygga luftslott. Han 
skulle gifta sig med Gertrud Grijp, sedan skulle Gustav Adolf —



som ju ej kunde hava något emot, att Wulff Grijp blivit dragen 
vid näsan — benåda honom med adelskap, och med detta skulle 
svärfadern försonas och nödgas finna sig i det oundvikliga. Sedan 
stod hela världen öppen för en man med hans talanger, och Wivallius 
såg sig redan — karakteristiskt nog — såsom Axel Oxenstiernas 
efterträdare och Svea rikes kansler.

Att besegra den frånvarande rivalen och vinna Gertrud Grijps 
kärlek var en lätt sak för Wivallius, vars förmåga att tjusa dem, 
fian ville, var så stor, att den vidskeplige Wulff Grijp sedermera 
beskyllde honom för trolleri; på mindre än en vecka efter sin an
komst till Björkeberga var han förlovad med Gertrud. Men — så 
dum var Wulff Grijp dock ej, att han ville gifta bort sin dotter, 
innan han fått se klara papper. Det fanns således blott en utväg 
att rädda situationen, och det var ett giftermål utan Wulff Grijps 
vetskap. Gertrud var ej svår att vinna för planen, och bägge reste 
under några förevändningar över gränsen samt vigdes i en småländsk 
kyrka. Wulff ( irijp knorrade väl i början, då han ett par dagar 
senare av sin måg underrättades härom, men enligt beräkning fann 
han sig i saken, och så till vida hade intrigspelets första akt avslutats 
efter önskan. Den andra var svårare att bringa till ett lyckligt slut. 
Wivallius tänkte först fly till Holland, Gertrud skulle förklädd till 
gosse följa honom, och från en säker plats skulle saken vidare ord
nas. 1 följd av åtskilliga motigheter blev den tilltänkta resan ej 
av, och Wivallius kom ensam till Stockholm, där han skulle söka 
vinna Gustav Adolfs nåd. Med en oförsynthet utan like drog han 
uiför denne upp ett porträtt av sig själv — den djärve äventyraren, 
vilken kan tåla hunger och törst, köld och värme, som aldrig för
lorar sin själsnärvaro och som kallblodigt förstår att draga sig ur 
Varje fara; såsom exempel anför han sin lyckade giftermålsbragd, 
skryter av att han vid ett tillfälle fått kämpa med tjugo danskar 
otn sin brud, gycklar över att konungen av Danmark givit honom 
"à skjuts och att prinsen bjudit honom på gästabud i Malmö - 
°ch efter denna inledning slutar den egendomliga böneskriften med 
att han erbjuder sig som spion åt Gustav Adolf samt lovar att »ur 
egen pung» uppsätta ett kompani soldater åt konungen.

Möjligen hade hans djärva plan kunnat krönas med framgång, 
icke Wulff Grijp under tiden upptäckt, vem hans måg i själva 

verket var, Grijps svenska fränder satte sig i rörelse, och Wivallius 
’nåste hals över huvud fly från Stockholm. Han ville nu rymma 
bil Tyskland, där en man av hans skrot och korn ju förträffligt 
Passade i det trettioåriga krigets virrvarr, men olyckligtvis greps 
kan, då han passerade gränsen, av den ursinnige Wulff Grijp
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samt kastades i fängelse, och nu började dem emellan en process, 
spännande som en roman. Wivallius försvarade sig som ett lejon, 
och först då alla utvägar voro stängda, grep han till flykten samt 
nådde efter åtskilliga äventyr över svenska gränsen. 1 Stockholm 
häktades han ånyo, och proc.essen började på nytt. Den fördes 
med växlande framgång, och Wivallius’ rent överlägsna talang utveck
lade sig nu i hela sin glans. Han författar den ena inlagan efter 
den andra, med böneskrifter på vers och prosa, med ritningar och 
fantastiska förslag uppvaktar han de mäktiga, än uppträder han 
såsom den skarpsinnige juristen, än såsom den patetiske skalden, 
än såsom den kvicke, bekymmerslöse vagabonden, som hånar och 
gycklar med sin motståndare — och man. märker, huru detta spän
nande spel, vars insats var hans huvud, fyller honom med liv och 
lust. Slutet blev likväl, att han på hösten 1634 deporterades till 
Kajaneborg i Finland, sedan han redan tillbringat omkring fyra år 
i rannsakningsfängelset, en period, som han likväl då och då för
kortat genom lyckade rymningar.

I det ohyggliga Kajaneborg tillbringade han sex långa år under 
de gräsligaste lidanden, men fortfarande spänstig och kämpande för 
sin frihet. Då emellertid fästningens portar 1641 öppnades för 
honom och han ånyo trädde ut i livet, var han i viss mån en annan 
man än den yngling, som sexton år förut dragit ut att söka lyckan. 
Livet hade tämligen omilt behandlat honom, lidanden, åren och 
världserfarenheten hade.fått bukt med fantasimänniskan hos honom, 
och endast den själviske, kallt beräknande intrigmakaren stod kvar. 
Det var denne, som nu skulle bryta sig en ny bana. I viss mån 
lyckades detta. Hans sällskapstalanger satte honom i stånd att 
förvärva några mäktiga gynnare, genom vilkas bemedling den f. d. 
straffången blev anställd såsom auditor vid gardet, hans samvets
löshet och hans virtuositet såsom brännvinsadvokat gjorde det lätt 
för honom att roffa de borgare och bönder, vilka råkade ut för 
honom, och »Seigneuren och Auditeuren Lars Wivallius», som för 
sina tjänster av kronan erhållit skattefrihet för sin gård Wivalla, 
slutade sina dagar i ett visst anseende år 1669.

Wivallius’ förnämsta dikt är hans liv. Hans äventyr äro verklig- 
hetsdikter, som hava sin yttersta källa i en begåvad äventyrares 
skaldefantasi, och i livfylld åskådlighet stå hans skildringar av karak
tärer och situationer vida framför dem, som skrevos i rent litterärt 
intresse. Hans framställning av frieriet till Gertrud Grijp — till 
större delen senare hopdiktad — hans målning av bröllopsmåltiden 
och det därpå följande samtalet, av den dramatiskt spännande flyk
ten från Kristianstads fängelse o. s. v. — allt detta skulle hava
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hedrat en av samtidens utländska romanförfattare, och hans lyriska 
begåvning röjer sig i den hänförelse, med vilken hans kärlek till 
friheten tager sig ett uttryck.

»Jag står här — skriver han i en inlaga — uti mitt långvariga fängelse 
och ser ut genom gallren och betänker hos mig själv, huru alla ting, som här
till utav den hårda vintern hava varit fångna, nu igen genom den blida som
maren friade, frälsta och vederkvickta varda. Solen med hela det sköna him- 
melens firmament 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 
klädning och bepryder och utsmyckar sig med allehanda färgers blomster, 
givandes Herranom en ljuvlig lukt och rökoffer till tacksägelse för det hans 
gudomliga majestät henne ur -vinterns kalla och kvalsamma fängelse hulpit 
haver. De stora vatten och lustiga vattenströmmar, de rinnande källor och 
fiskrika sjöar rinna, kvälla och strömma med hjärteligt susande och löje, 
Herranom till pris, som av dem den kalla, tunga och hårda is borttagit haver. 
Fåglarna under himmelen lovsjunga Herranom bittida och sent uppå de gröna 
kvistar. Djuren på marken fröjda sig i dalen, Herren till ära, fiskarna på 
djupet giva Herranom en tacksägelig suckan, att han dem anderum och värme 
ovanefter givit haver . . . Men jag står häruti mitt fängelse och ser ut genom 
de hårda järngallren och tänker, huru de oförnuftiga bestar, som i denna vin
ter för köld och frost skull hava varit fångna, nu löskomna äro och uppå 
marken springa, dansa och glädja sig . . . Gud, du allra högste, förbarma dig 
över mig och anse mitt elände och bevek deras hjärta, som makten hava, att de 
mig med nådiga ögon anse och icke efter mina fienders vilja låta mig för
därvas.»

Denna vakna blick för naturen återfinnes även i hans religiösa 
Poesi. I den davidiska psalmen såg Wivallius, som ju var en full
komligt irreligiös natur, företrädesvis det storartade, orientaliska 
natursceneriet, och detta genomträngde så hans livliga fantasi, att 
då han efterbildar denna psalm, märker man knappt skillnaden 
mellan nydiktningen och originalet. Av vårt lands skalder är han 
även den förste, som med egna ögon skådat den svenska naturen. 
I hans visor slipper man höra dessa fadda och stereotypa fraser 
om rosen och liljan, som samtidens rimmare så älskade. Så snart 
Wivallius rör sig på det erotiska området, förfaller väl också hans 
dikt till en kall rimdans och ett banalt galanteri, men då han sjunger 
°m naturen, märker man, att hela hans själ är med. När han för 
Sltl fantasi återkallar minnet av den bleka gryningen, då daggen 
ännu blänker i gräset och göken stämmer upp sitt kuku i lunden, 
eller av våren, då boskapen släppas ut i vall att »få stall under 
Guds lås» — då känner man, att denna fantasi är den verklige 
skaldens, och än bättre klingar hans sång, då han, fjättrad och 
fången, sjunger om friheten såsom livets härligaste gåva. När man 
läser dessa dikter ■—■ särskilt Ack Libertas, du ädla ting och Warer
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nu glad, mine fiender all — kan man ej undgå att känna sympati 
för den stackars fången, som i sina bojor drömde om den ljuva 
tiden, då han med sin ränsel på ryggen fick bekymmerslöst vandra 
kring på Guds gröna jord utan tanke på hus eller hem, då han fick 
lyssna till fågelkvittret samt då eller då ställa till något lustigt 
skälmstycke.

Wivallius var så helt och hållet fantasimänniska, att han skrev 
sina visor, blott då han satt i fängelse och således endast i dikten 
kunde leva med i det verkliga livet. En stor del av hans arbeten 
- såsom den besynnerliga, halvlärda och osammanhängande Svea 

rikes ringmur eller sorgesången över Gustav Adolf — hava väl 
tillkommit endast av det rent praktiska skälet att beveka de makt
ägandes hjärtan, och denna del av hans poetiska verksamhet upp
hörde således helt naturligt, då den icke längre gagnade honom. 
Hans små visor däremot — där han icke är lärd, utan blott skald — 
de framsprungo tydligen av ett verkligt behov. Men också detta 
behov fanns blott så länge han satt inom lås och bom. Då var det 
tydligen en lättnad för honom att i fantasien måla en bild av den 
härliga värld, som rörde sig bakom fängelsets murar, och det var 
honom en lisa att drömma om den frihet, han så bittert saknade. 
Men då han själv kunde leva ett frihetens liv — då var detta 
honom nog, och han sjöng icke därom. Hans fantasi behövde då 
ej längre röra sig bland minnen och i en overklig värld, utan han 
kunde då åter börja bygga luftslott i den verkliga. Sina dikter 
brydde han sig aldrig om. De fortlevde på folkets läppar —- de 
flesta äro väl därför förlorade; själv höll han blott på de lärda 
opera, av vilka han kunde vänta sig någon direkt praktisk fördel. 
I dikten såg han blott en lek — icke en hög, allvarlig uppgift, 
såsom den följande skaldeskolan — och trots det att hans poetiska 
begåvning kanske var större än hans närmaste efterföljares, blev 
han därför icke någon reformator, ty även därför fordras ett mora
liskt patos, som han icke ägde.

Dramat. Samma nyvaknande intresse för livet inom denna världen röjer 
sig ock inom det börjande 1600-talets estetiskt så svaga dramatik, 
och här möta vi även ett inslag av den humanism, av vilken man 
under 1500-talet har så svårt att upptäcka några spår.

Huvuduppgiften för 1500- och 1600-talens undervisning var, som 
jag redan nämnt, att utbilda skickliga latinare. Djäknarna skulle 
lära sig att icke blott skriftligt behandla det latinska språket på 
vers och prosa, utan de skulle även äga förmåga att muntligt ut
trycka sig på detta tungomål; i skolan fanns t. o. m. ett särskilt 
straff för dem, som vid samtal begagnade modersmålet. Men för 
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detta samtalsspråk måste man hava ett mönster, liksom man haft 
Cicero för brevskrivningen och Vergilius för dikten. Om före
bilden kunde man icke tveka: endast tvenne romerska författare 
kunde här komma i fråga, nämligen lustspelsförfattarna Plautus och 
Terentius, och av dessa var den senare naturligtvis att föredraga, 
enär man i hans komedier återfann det vårdade, urbana samtals- 
spåket. Terentius blev således en av skolans viktigare författare. 
Men för att med vederbörlig kraft inrista hans fraser i skolyng
lingarnas hjärnor var det ej nog att blott låta dem översätta hans 
stycken. Bättre var att låta dem, sedan de under terminen genom
gått ett drama, uppföra detta, dels såsom ett examensprov, dels 
såsom en festlig avslutning på terminens vedermödor.

Dylika Terentius-föréställningar förekommo mycket ofta i de 
svenska skolorna och vid universitetet, och de påbjudas direkt i 
åtskilliga konstitutioner. Men en invändning kom man snart — 
isynnerhet de ultrakristna ramisterna —- att framställa mot den 
kvicke romarens lustspel : de voro dock, trots det eleganta språket, 
hedniska till sin världsåskådning samt således ej lämpliga för en 
kristen ungdom. De tyska nylatinarna började därför att själva 
författa lustspel — i Terentius’ anda och med användandet av hans 
iraser, men med ett kristligt eller åtminstone icke hedniskt inne
håll. Den mest bekante av dessa Terentiusimitatörer är den hol
ländske pedagogen Cornelius Schonæus, vars dramer flitigt upp
fördes i svenska skolor; ett av hans stycken, Vitulus, finnes t. o. m. 
■översatt på svenska av konrektorn i Nyköping Christophorus Moræus.

En grupp av dessa Terentius-efterbildningar — vi skulle kunna student- 
kalla dem studentkomedier — äger ett särskilt intresse för oss. komedier. 
De röra sig väl med åtskilliga typer, som äro oss bekanta från 
den romerska komedien, men i främsta rummet teckna de sam
tidens eget liv. Syftet är dock ännu ej att upprulla en realistisk 
målning av livet, särskilt av studentlivets förvillelser, vedermödor 
■°ch framgångar, utan att inskärpa en sund moral hos den stude
rande ungdomen. Det didaktiska syftet var här såsom annorstädes 
det huvudsakliga, och typerna äro ofta så abstrakt hållna, att de 
stå på gränsen av personifierade begrepp; vanligen splittras hand
lingen i tvenne parallellt löpande händelseserier, av vilka den ena 
Msar oss den lastbares förfall, den andra den dygdiges framgångar.

Med 1600-talet fingo vi några självständiga svenska efterbildningar.
Ee stycken — Surge (1647) och Bele-Snack (1649)1 ■— som skrevos

Det förra skildrar tvenne studenter, av vilka den ene är flitens, den andre lättjans 
1 ePresentant. Det senare behandlar på samma sätt äktenskapsfragan i tvenne jämn- 
■S'des löpande handlingar.

5 — Illustrerad Svensk Litteraturhistoria. II. ^9
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av en finsk student Jacobus Chronander, hava visserligen riktningens 
flesta brister: studentkomediens saknad av dramatisk enhet, dess 
abstrakta karaktärsteckning och dess akademiskt filiströsa moral,, 
men särskilt i några inlagda bondescener visar författaren en rea
listisk kraft, som under mera gynnsamma förhållanden möjligen 
kunnat giva uppslaget till ett svenskt lustspel. Denna realism fram
träder än skarpare i Samuel Petri Brascks drama Filius prodigus 1

Ur Messenius’ Disa.
Gravyr av Eiimnart efter Ehrenstrahl.

(1645), som lämnar oss en drastiskt åskådlig bild av en ung svensks 
bildningsresa. Men även här är syftet det didaktiska; stycket var 
avsett att uttala en varning mot den då övliga seden att sända 
svenska ynglingar utrikes, innan de erhållit moralisk och religiös 
stadga.

I början av 1600-talet märka vi dock även ansatser till ett drama 
utan religiöst eller pedagogiskt syfte. Så länge dramat ännu var 
bundet vid skolan och man saknade en av denna oberoende teater, 
var det naturligtvis alltid utsatt för de teologisk-moräliska tenden
sernas tryck, och de få stycken, som verkligen lyckades frigöra sig 
från detta, kunna därför endast betraktas såsom enstaka företeelser, 
i vilka den följande tiden förebådas.

Tyskland hade liksom Sverige saknat verkliga teatrar och yrkes- 
skådespelare. Dramerna hade uppförts av djäknarna i skolsalarna

1 Författaren, som var lektor i Linköping, skrev dessutom bibeldramat Acta apo- 
stolorum och det mytologiska festspelet Mars germanicus victus — alla på svenska-
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eller på skolgårdarne. Men i slutet av 1500-talet började engelska 
skådespelarband draga kring i Tyskland, och genom dessa s. k. 
engelska komedianter gjorde tyskarna bekantskap med ett fullt 
världsligt, i moraliskt avseende tendensfritt drama, detsamma, som 
uppfördes på Londons teatrar under och kort före Shaksperes tid. 
Ett bland de stycken, som en dylik trupp 1604 uppförde i Nörd
lingen, var ett numera förlorat drama Pyramus och Tisbe, och av 

Ur Mcssenius’ Disa.
Gravyr av Eimmart efter Ehrenstrahl.
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flera skäl, vilka jag annorstädes anfört, är det troligt, att det var 
detta ursprungligen engelska stycke, som under 1600-talets första 
decennium bearbetades på svenska av Magnus Olai Asteropherus, 
vilken vid denna tid studerade i Tyskland. Hans drama, En Iwstigh 
comoedia widh nampn Tisbe, skiljer sig skarpt från tidens övriga 
dramer. För det första behandlar det ett rent »hedniskt» ämne, 
och för en del scener har även Euripides’ Hippolytos stått modellen, 
iör det andra är handlingen här verkligt dramatisk; efter en blyg
sam måttstock skulle man t. o. m. kunna kalla den spännande, och 
man märker en omisskännelig strävan efter en individualiserande 
karaktärsteckning. Viktigast är dock dramats fullständiga frihet från 
all tendens — Asteropherus vill skildra Pyramus’ och Tisbes be
kanta kärlekssaga, och han avser därmed icke att inskärpa någon 
lärdom.

Alldeles enastående är detta drama icke. Ett »hedniskt» ämne Messenius.



— den ryktbara Trojasagan — behandlas ock i Nicolaus Holgeri 
Catonius’ 1632 uppförda Troijenborgh, som ock är tämligen fritt från 
didaktisk bismak, och till samma riktning kunna även Messenius’ 
dramer räknas. Under sin professorstid lät han, som jag förut nämnt, 
studenterna uppföra skådespel för den vid marknaderna församlade 
menigheten. Först (1611) skrevs Disa — sagan om den kloka 
drottningen, efter vilken Distingsmarknaden enligt traditionen erhållit 
sitt namn -, vid den följande Eriksmässan uppfördes Swanhuita 
(tr. 1613), i december 1612 spelades Signill vid hertig Johans bröllop, 
och 1614 trycktes Blanckamäreta. Under sin fångenskap skrev han 
slutligen Christmannus och Gustavus I:s comoedia, som aldrig upp
förts och avgjort stå tillbaka för de äldre styckena.

Messenius’ dramer hava av äldre litteraturhistoriker blivit högt 
prisade, Väl till en stor del därför att de behandla nordiska ämnen, 
hämtade från traditionen samt Saxo och bröderna Magni, men någon 
egentlig dramatisk begåvning torde man ej rättvisligen kunna till
erkänna honom. Karaktärsteckningen är ytlig, även efter samtidens 
blygsamma fordringar, motiveringen svag och framställningssättet 
är lika episkt som i de gamla bibeldramerna; i hans senare stycken 
är begränsningen t. o. m. mindre än i dessa. Men å den andra 
sidan var Messenius en skicklig faiseur, som hade sinne för det, 
som kunde slå an på den tidens publik. Hans dramer — isynnerhet 
Disa — höllo sig därför länge på scenen samt upplevde en mängd 
upplagor.

Någon skola bildade han icke. Den ende författare, som kan 
sägas hava rönt intryck av honom, är Andreas Johannis Prytz, för
fattare till Olof Skottkonung (1620) och Gustaf then första (1621), 
men hos honom äro bristerna än mera påtagliga. De båda stycken, 
han författat, äro knappt annat än vanliga rimkrönikor i dialogform.

Detta drama hade väl ej något religiöst-moraliskt syfte — åt
minstone icke Asteropherus’ och Messenius’ stycken. Det var blott 
avsett att roa samt endast så till vida pedagogiskt, att syftet där
jämte var att giva skolynglingarna övning i att tala och skicka sig. 
Men konstverk var det icke, och något dylikt sökte denna tids 
författare ej ens att åstadkomma. Först med nästa period möta 
vi ett drama, vars innehåll är världsligt och vars syfte är rent 
estetiskt. Men detta drama ansluter sig varken till Messenius eller 
bibeldramat, utan direkt till antiken.
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Det 
trettio
åriga 

krigets 
inverkan 
på kul
turen.

E i trettioåriga kriget betecknar en bland de 
viktigaste brytningspunkterna i den svenska 
odlingens historia. Med denna tid upphör 
— eller försvagas åtminstone -— det starkt 
religiösa tryck, som förut vilat över det all
männa åskådningssättet i vårt land, och de 
krafter, som av detta åskådningssätt hållits 
bundna — det världsliga sinnet, känslan för 
dén jordiska tillvarons liv och lust —, bryta 

Ur den synpunkten kan det sägas, att re-
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för första gången fram.
nässansens svallvåg nu först nådde våra kuster.

Anledningen är lätt att förstå. Det trettioåriga kriget med dess 
långvariga, förvildande lägerliv släppte alla de drifter lösa, som kyrkan 
fordom hållit i styr, och all denna råhet, denna bestialitet, som finnes 
1 det germanska lynnet, tog sig nu ett ohejdat utbrott; i jämförelse 
Tned det lägerliv, som fördes i Tyskland, framställa säkerligen Jan 
Steens och de andra samtida holländska genremålarnes krogscener 
€n nästan idylliskt fredlig tillvaro. De vanor, som det trettioåriga 
krigets veteraner under fälttågen förvärvat sig, lade de icke bort, 

de återvänt till hemlandet; så t. ex. ansåg sig krigskollegiet böra 
erinra överstelöjtnant Ture Ribbing, som efter fredsslutet med sina 
trupper kamperade i Södermanland, att »han nu var i Sverige och 
>cke i Tyskland, där annorlunda sker». De anteckningar, som vi i 
brev och dagböcker hava om huvudstadslivet vid århundradets mitt, 
Vlsa, att detta på några decennier undergått en snabb förändring.

i finna en prakt och ett slöseri, till vilka den föregående, karga 
tiden ej erbjuder några motbilder, och å den andra sidan en råhet, 
som visar, att det gamla nordiska vikingalynnet nu åter brutit fram.

Ett par utdrag ur Johan Ekeblads brev skola klargöra denna för
ändring i liv och åskådningssätt.
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I januari 1653 skriver han: »Den 10 hujus stod Grev Jakobs bröllop på 
slottet med den sköna Sparren med stor prakt. Förleden Tre Konungars dag 
blev det spelet hållet på slottet, om huru alla gudarne voro till gäst hos herdarne- 
och herdinnorna. Det haver varit mycket vackert att se på och hava (de) lekt 
allt intill klockan 7 om morgonen. Rikshovmästaren Ulfeldt var Jupiter eller 
den förnämste av gudarne, den spanske envoyéen var Mars och den polske 
kanslern Bacchus, vilken kom inåkandes på en stor tunna och blev dragen 
med ett hiskeligt stort stop i handen, fullt med vin. Drottningen och hertig 
Adolf voro med hela hovfolket klädda i herdekläder.»

Det är medaljens ena sida. Den andra är mindre tilltalande. Den 16 februari 
s. å. skriver han: »Eljes går här ett rop — dock vill jag hoppas, att det intet 
är sant — att Grev Gösta Ijnnartsson skulle vara ihjälstucken av en ung furste 
av Holstein, och det på sådant manér, att den fursten har kallat honom en 
pappersgreve, däruppå Grev Gösta har skullat givit honom en örfil, och strax 
haver den andre dragit sin värja och därmed ränt honom tvärt igenom. Grev 
Göstas hovmästare, som heter Smidt, skall ock i samma tumult hava blivit 
ihjälstucken.»

Den 9 mars heter det: »Eljes är här intet nytt, utom att här hänges hiskeligt 
mycket folk upp. I dag blev en präst med en annan hängd, så att det väl 
synes sant vara, som säges, att kriget gör tjuvarne och freden leder dem till 
galgen. Jag menar här hänga nu 10 stycken på rad».

Den 31 mars: »Nytt för denna gången vet jag allenast (!) detta, att de 
skälmarne neder i Närke, som hade anstiftat det upproret, hava somliga redan 
stått ut deras straff och blivit rådbråkade och somliga blivit hitförda till att 
här bliva marterade. Som det säges skall den ene, som är förste anstiftaren, 
bliva en glödande järnkrona på huvudet satt, förr än han skall dö, för att 
därmed förlänga pinan, han méd de andra väl förtjänt har. I förleden tors
dags blev en liten balett dansad på Jakobsdal, och reser Hennes Majestät mest 
var dag emot aftonen dit ut till att spatsera och kommer sent tillbaka.»

Med dylika trevliga historietter uppvaktar Ekeblad sin fader varje 
postdag. Än är det en pikant duell, än är det en historia om en 
bokhållare, som skurit halsen av en överstelöjtnant, sedan båda —- 
efter att på söndagen hava åhört predikan och därefter anställt ett 
litet slagsmål — somnat in på golvet bredvid varandra, »överst fulla» 
och »goda vänner», än är det en avrättning — Södermalms galge, 
heter det, är »så fullhängd, att näppeligen däri mer hängas kan, 
förr än några avfalla» — än ett drastiskt dryckeslag.

Det egendomliga i dëssa »on dits» ligger ej i själva händelserna, 
ty mord och dylika brott hava ju förövats i alla tider, utan i tonen. 
En av reformationstidens män kunde, om han berättat om dylika, 
tilldragelser, svårligen hava undgått att bifoga några salvelsefulla, 
kommentarier om söndagens ohelgande, dryckenskapens sorgliga, 
följder o. s. v. För Ekeblad däremot äro några värjstyng, en avskuren 
strupe och ett par rådbråkningar den alldagligaste sak i världen, och 
de omnämnas i hans skvallerkrönika med lika stort och lika litet 
intresse som värdskap och baletter. På 1500-talet hade varje brev- 



skrivare en släng av predikant hos sig, och breven fyllas mindre av 
fakta än av moraliska och religiösa reflexioner. Nu däremot träda 
fakta i förgrunden, och salvelsen försvinner på samma gång som den 
teologiska synpunkten. Sederna blevo råa, uppfattningen brutal. Men 
denna brutalitet, som efterträdde den föregående tidens ofta väl stora 
gudsnådlighet, hade dock det goda med sig, att den gav människorna 
en friskare och friare blick på livet. Trots allt ligger det dock något 
käckt och hurtigt i det liv, som skymtar förbi oss i Ekeblads brev, 
och i grunden äro hans hetlevrade duellanter och dryckeshjältar 
kanske icke sämre än Abrahamus Angermannus’ grälande samtida.

Det trettioåriga kriget hade nämligen icke blott ett förvildande 
inflytande på sinnena. I flera fall verkade det såsom ett nytt vikinga
tåg- Före dess dagar hade svenskarna levat blott för sig själva 
utan — i stort sett — annan beröring med utlandet än den, som 
låg i de blivande prästernas studieresor till Wittenberg och Rostock. 
De yttre intrycken hade varit få, och de religiösa rörelserna hade 
därför gripit sinnena kraftigare, än de annars skulle hava gjort. Ur 
detta ensidiga känslo- och fantasiliv trädde vi ut med det trettioåriga 
kriget. Friska, nya intryck trängde sig på dessa halvbarbarer, som 
nästan intet sett av världen. Rikedomar, prakt och lyx visade sig 
överallt för deras blickar, vart de vände sig, och det hela verkade 
På dem såsom en trollvärld. »Våra finnepojkar — skrev Salvius —, 
som nu vänja sig i vinlandet däruppe (i Sydtyskland), lära ej så snart 
komma till Savolaks igen. 1 de livländska krigen måste de ofta taga 
bli godo vatten och möglat bröd till ölsupa; men nu gör finnen kall
skål i stormhatten med semla och vin», och ett par år därefter skrev 
Dabriel Oxenstierna till sin broder kansleren: »vi se nogsamt, huru 
både officerare och soldater med längtan åstunda dit ut och anse 
•ör en stor nåd att få draga till Tyskland». Och detta berodde nog 
lcke blott på lusten efter vin och semla. Likt de forna vikingarna 
vände de nu tillbaka icke blott med rövade skatter, utan i viss mån 
IT1ed en annan syn på livet. De voro råa och oftast förvildade, men 
deras handlingskraft hade blivit spänd, de hade sett mycket av världen, 
förvärvat en mängd nya idéer och blivit praktiskt intresserade 
män. Och framför allt — det var blomman av landets befolkning 
Och själva huvudmassan, som utsattes för dessa nya inflytelser, icke 
blott såsom förut ett lärt eller förmöget fåtal. Kort före slaget vid 
Nördlingen uppgick den svenska arméen i Tyskland (utom bunds
förvanternas trupper) till 85,000 man; under 14,000 synas aldrig hava 
'’vfunnit sig i Tyskland — 1648 tjänstgjorde 63,000 man svenska 
frupper på tysk botten — och då man tager i betraktande, att om
sättningen mellan hemmavarande och utkommenderade synes hava
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Med ett ord: utlandet med 
på livet, och den nationella

Ökad 
beröring 

med 
utlandet.

Tyskland. Det är också från denna tid, som våra 
inredda adelsborgar förskriva sig; jag behöver blott 
kända exemplet — Skokloster.
med utlandet, som genom kriget inletts, fortsattes

■ M

1 Endast en ringa del av dessa reseanteckningar är utgiven på tryck; de ojämförligt 
tiesta existera ännu blott i handskrift. Några hava först i våra dagar blivit utgivna.

varit ganska livlig, kan man förstå, huru omfattande detta nya vikinga
tågs inflytelser böra hava varit under de tjugo år, som de svenska 
trupperna uppehöllo sig på kontinenten. Att Sverige genom sina 
tyska besittningar på sätt och vis blev en del av »det romerska 
riket», bör slutligen ej heller förbises, 
dess idéer hade ryckt oss närmare in 
isoleringens tid var förbi.

Levnadssättet blev ett annat. Ännu
Ogier, det franska sändebudet, anmärka, att riksmarsken, en av 
landets rikaste män, bodde föga bättre än en fransk småborgare, 
men redan 1649 intygar hans efterträdare, att lyxen i Sverige var 
i förhållande till förmögenheten större än i något annat land. Här
förarna inrättade sig nästan såsom tyska furstar, överallt i landet 
reste sig nya, praktfulla slott, uppbyggda för tyskt guld, och dessa 
fylldes med konstskatter och andra värdesaker, av vilka skeppslaster 
sändes över från 
flesta och rikast 
nämna det mest

Den beröring 
efter dess slut, om ock under andra former. Resor blevo allt vanligare, 
men deras mål blev nu ett företrädesvis praktiskt; de gällde nu oftare 
de stora industrilanden Holland och England än det renläriga Witten
berg. De flesta unga adelsmän med någon förmögenhet skickades 
till utlandet för att där i de stora städerna och genom umgänge 
med berömda män förvärva den världskännedom, som numera ansågs 
oundgänglig, och i deras svit fanns alltid någon begåvad, ung ofrälse 
student, vilken följde med såsom guvernör och därunder fick tillfälle 
att skaffa sig samma bildning som den förmögne, unge ädlingen. 
De flesta av de män, som under Karl XI sedermera stego till adelskap 
och höga statstjänster, hade börjat sin bana på detta sätt.

En antydan om det väckande, praktiska inflytande, dessa resor 
hade, äga vi i den icke obetydliga litteratur av resebeskrivningar, 
som nu uppstår.1

Man hade fått blicken öppnad för den värld, inom vilken man 
levde, och man sökte draga den största möjliga praktiska fördel av 
allt det nya man såg. Petrus de Dacia hade levat över ett år i Paris, 
men hans brev innehålla intet om förhållandena i den stora världs
staden; de handla blott om hans eget själsliv. Nu hade det blivit 
denna yttre värld, som i främsta rummet tilldrog sig intresset.

.i. -b
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Medeltidens och till större delen även reformationstidens män 
hade nöjt sig med kännedom om ett främmande språk: latinet — 
helt naturligt, ty de intresserade sig blott för den del av befolkningen, 
som tillhörde det lärda eller kyrkliga skrået. Nu däremot stiger 
intresset för utlandets moderna språk med en förvånande hastighet. 
De flesta av den tidens skalder äro eller bemöda sig åtminstone om 
■att vara språkkonstnärer samt skriva vers på tyska, franska, italienska, 
holländska, engelska, t. o. m. spanska.

Beröringen med utlandet främjades icke blott genom svenskarnas 
resor till utlandet, utan även genom en utländsk immigration, som 
till omfattningen väl understiger den, som på folkvandringens tid 
skedde till Italien, Frankrike och Spanien, men dock kanske mindre 
an man vanligen är böjd att antaga. De germanska krigarskaror, 
som där slogo sig ned, voro knappast folk i vår tids mening, utan 
iner eller mindre talrika krigarföljen, som med vapenmakt tilltvingade 
sig herraväldet över landets till antalet oerhört överlägsna befolkning, 
1 vilken den snart uppgick. Både i social betydelse och i antal 
torde 1600-talets till Sverige immigrerade befolkning icke så synner
ligen hava understigit en dylik krigarhord, och skillnaden dem emellan 
låg väl väsentligen däri, att immigrationen på 1600-talet var fredlig 
samt att assimilationen på grund härav blev vida snabbare och full
ständigare än på folkvandringens tid. Den har därför blivit mindre 
uPpmärksammad — alldeles som våra dagars immigration till Frank
rike, vilken kvantitativt helt visst övergår folkvandringens frankiska 
invasion.

Ett generationer igenom »rent» stamträd slutar med intellektuellt 
förfall, under det att rasblandningen ansetts vara en bland de 
kraftigaste sporrarna till ett folks eller en ätts andliga och kropps- 
hga utbildning. Så har det varit för italienare, fransmän och engels
män, och så blev det nu även för svenskarna.

Kriget drog naturligen en stor mängd utlänningar över i svensk 
tlänst, skottar, engelsmän, reformerta fransmän samt framför allt 
yskar, och det har anmärkts, att man på den tidens riddarhus stundom 

kunde få höra tre språk: svenska, tyska och holländska.
Minst lika betydande var den immigration, som skedde på handelns 

Och de fredliga näringarnas väg. Det starka uppsving, som den 
s'enska industrien under denna tid erhöll, beror nämligen icke blott 
Pa inflytelser från den mera fria holländska näringslagstiftningen, 
utan ock direkt därpå, att massor av utlänningar, särskilt tyskar och 

olländare, på regeringens inbjudan slogo sig ned i riket för att 
|enom sin flit och sin yrkesskicklighet uppfostra landets befolkning, 

fan Nederland införskrevos de flesta av den tidens ingeniörer, som
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särskilt vid kanalbyggerierna erhöllo ett rikt fält för sin verksamhet, 
från Nederland togs folk för att upphjälpa våra fiskerier, och — fram
för allt ■—■ därifrån och från Hartz kom en talrik koloni av bergsmän 
och smeder, de stora handelsföretagen, särskilt sjöfarten, drevos till 
en icke ringa del för holländska pengar, och för att bevaka sina 
intressen sände de holländska bankirerna hit en mängd agenter, av 
vilka flera övergingo i svensk tjänst. I fabriks- och gruvdistrikten 
bestod befolkningen till en god del av inkallade främlingar, och i 
spetsen för de flesta industriella företag möta vi utlänningar. »Under 
Kristinas senaste år — säger Carlson — utfärdades en mängd av 
privilegier för olika tillverkningar, såsom linneväveri, silkesmakeri, 
klädes- och sidentygsfärgeri, glas-, pappers- och sockerfabriker, 
garverier m. fl., men i förteckningen på dem, som erhållit dessa 
privilegier, finner man nästan intet svenskt namn». Och icke blott 
affärsföretagens chefer voro av utländsk börd; av 685 gesäller, som 
1663 funnos i Stockholm, voro ej mindre än 276 utlänningar. Också 
vårt sjöfolk bestod till större delen av utlänningar; av skepparna på 
de 220 fartyg, som 1660 ankommo till Stockholm, voro endast 27 
bosatta i huvudstaden, 28 voro från Holland, 34 från England o. s. v. 
Detta bättrades väl snart, så att Stockholms handelsflotta, som 1651 
bestått blott av 40 skepp, vid slutet av Karl XI:s regering räknade 
229 fartyg, och endast en sjättedel av den till 4,000 man stigande 
besättningen på rikets handelsflotta bestod då av utlänningar; men 
skeppare och styrmän voro fortfarande i regeln holländare.

Även inom det lärda skrået möta vi — utom Kristinas hovkrets — 
flera utländska namn, såsom Loccenius, Schefferus, Chemnitz, Pufen
dorf m. fl., och här finna vi bäst, huru väl och hastigt dessa främ
lingar assimilerades med sina nya landsmän; vår storhetstid har 
icke ägt många, till hela sin verksamhet mera svenska vetenskaps
män än utlänningen Schefferus.

Den ökade livaktigheten i våra förbindelser med utlandet röjer 
sig ock i det nu ordnade postväsendet. Något dylikt fanns förut 
icke. Brev från svenskar, som vistades utrikes, befordrades till 
hemmet genom resande eller genom skeppare från de tyska hamnarna, 
och skrivelser till regeringen antingen genom särskilda kurirer eller 
genom bud från länsman och till länsman. Men under Gustav Adolf 
och förmyndarregeringen inrättades två svenska postkontor, ett i 
Hamburg 1620 och ett i Helsingör 1640, varifrån posten en gång 
i veckan med ridande bud skickades upp åt landet.

Med denna post följde också nyheter från de korrespondenter, som 
regeringen hade i Tyskland, Holland, Frankrike och Italien, och av 
dessa meddelanden, som ingingo till kansliet, skulle postmästaren
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»på vårt svenska tungomål låta formera och trycka korta extrakter», 
som sedan skulle bland undersåtarna »spargeras». I följd härav 
började postmästaren att utgiva en serie flygblad — våra äldsta tid
ningar. Av en dylik serie hava vi redan från 1633 ett nummer kvar 
(nr 6). Från 1644 ha vi flera, dock utan någon alldeles oföränderligt 
lika titel. Men med 1645 börjar Ordinari Post Tidender, som nu 
regelbundet utgåvos en gång i veckan, varje onsdag. Ända till 1791 
Var postmästaren utgivare, men då överflyttades hans privilegium på 
Svenska Akademien.

Förmodligen är Posttidningen den äldsta ännu existerande tidning, 
som över huvud finnes i hela världen, och även om man tar hänsyn 
till dem, som upphört, har den en aktningsvärd ålder. Den äldsta 
tidning, man känner, utgavs i Strassburg 1609, 1615 utkom en annan 
i Frankfurt, den första holländska är från 1617, den första engelska 
från 1622 och den första franska från 1631. 1645 års Posttidning 
var således knappt efter sin tid.
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TARKAST röjer sig detta utländska inflytande 
hos drottning Kristina, som väl kan sägas 
vara århundradets mest genomförda kosmo- 
polit. Inom den svenska litteraturhistorien 
har hon icke fått någon plats, och så till 
vida har ju detta förbiseende varit fullt 
berättigat, som hon icke skrivit något på 
svenska och ej heller haft något nämnvärt 
inflytande på den litterära utvecklingen i 

vårt land. Men det synes mig dock, som om 1600-talets svenska 
bildningshistoria bleve ofullständig, så vida man ej tar hänsyn till
denna i varje fall högst märkliga personlighet.

Egendomligt nog har hennes rent personliga biografi ganska litet 
studerats av svenska forskare. På 1700-talet utkom visserligen 
Arckenholtz’ Mémoires concernant Christine i fyra tjocka kvart
band. Men detta arbete är-blott en oredig massa av notiser, för
bundna genom en olidlig, diffus lärdomsapparat. Av senare historie
skrivare förklarade sig Geijer sakna allt intresse för henne, sedan 
hon lämnat Sverige, och den hederlige Fryxell hade ej de förut
sättningar, som behövdes för att bedöma en dylik komplicerad 
personlighet. Hon har därför intill den sista tiden blivit både en
sidigt och orättvist bedömd, och en mängd gamla lögnhistorier om 
henne hava utan vidare tagits för goda. Ännu har väl ingen full
ständig Kristina-monografi blivit skriven, men flera högst betydande 
specialundersökningar ha blivit gjorda. Så har Martin Weibull upp
visat värdelösheten av den förnämsta källskrift, på vilken Geijer 
och Fryxell stödde sig, nämligen de memoarer, som gått under den 
franske ministern Chanuts namn, och Carl Bildt har utgivit hennes 
brev till kardinal Azzolino, vilka så förträffligt måla hennes själsliv,, 
samt försett dem med en ypperlig inledning, som behandlar hela 
hennes liv efter avsägelsen. Olof Granberg har med samvetsgrannhet 
utrett den intressanta frågan om hennes svenska konstsamlingar och
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Drottning Kristina.
Efter porträtt av Sébastien Bourdon, målat under hans vistelse i Stockholm 

1652—54 (Nationalmuseum.)
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deras öden, och på samma sätt har Harald Wieselgren givit en ny 
bild av hennes berömda bibliotek. Vi hava därför nu ett bättre 
material än förut, då vi skola söka skapa oss en bild av hennes 
personlighet.

Kristina tillhörde en ätt, i vilken snille och sinnessjukdom voro 
ärftliga. Alla Gustav Vasas barn voro ytterst begåvade, men Erik 
och Magnus slutade bägge i vanvett, och Johan III plågades ständigt 
av en stark »melancholia» — för att begagna tidens språk ■— 
vilken »melancholia» synes hava ärfts av hans sonson Johan Casimir, 
den siste polske Vasaättlingen. Gustav Adolf var väl sällsport 
själssund, men han gifte sig med Maria Eleonora, som var en 
utbildad hysterica, och det var i detta äktenskap, med detta 
påbrå, som Kristina föddes 1626. Hon ärvde icke blott de före
gående släktledens höga begåvning, utan ock de neuropatiska anlagen, 
och dessa främjades ytterligare genom hennes uppfostran. Ty denna 
gick ut på att utbilda henne icke till kvinna utan till konung. Min 
far —• skrev hon själv — »hade befallt, att man skulle giva mig en 
fullkomligt manlig uppfostran och lära mig allt, som en ung prins 
borde veta för att bliva värdig att regera. Mina egna böjelser stämde 
märkvärdigt väl samman med hans avsikter, ty jag hade en oöver- 
vinnerlig motvilja mot allt, vad kvinnor göra och säga. Deras kläder, 
deras grannlåter, deras vanor föreföllo mig olidliga. Själv bar jag 
aldrig hårklädsel eller mask, jag brydde mig varken om min hy, 
min figur eller överhuvud min kropp, och om jag undantager renlig
het och heder, så föraktade jag allt, som anses tillhöra mitt kön. 
Jag kunde icke fördraga långa klänningar och bar endast korta 
kjolar, särskilt på landet. Vidare var jag så omöjlig för allt hand
arbete, att man aldrig kunde lära mig något. Men i ersättning hade 
jag en underbar lätthet att lära mig alla språk.»

Detta hysteriska, nervösa barn drev man nu till ett arbete, som 
kunde hava sprängt även ett kraftigare nervsystem. Hennes under
visning började kl. 6 på morgonen och fortgick till kl. 6 på kvällen 
utan att avbrytas av någon vila, några kroppsövningar eller något 
handarbete. Hon blev också ett litet underdjur av lärdom. Vid 
tjugo års ålder talade och skrev hon latin, tyska, franska och 
holländska; sedan lärde hon sig grekiska, spanska och italienska. 
Under den första tiden intresserade hon sig mest för teologi, historia 
°ch framför allt för klassisk filologi, som ju var tidens älsklings- 
Vetenskap, sedermera ock för naturvetenskap, filosofi, konst och 
modern litteratur. Men å den andra sidan hade hon icke förmågan 
att begränsa sig till något visst, utan blev »une femme savante», 
som skummade allt utan att kunna tränga på djupet. Hon hade
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vidare den lärde pedantens ringaktning för de »obildade», omgav 
sig som drottning med en stab av utländske lärde, förstod aldrig 
att skatta den praktiska dugligheten, men lät däremot ständigt 
dupera sig av det släkte, som Molière förevigat i Vadius och 
Trissotin. Den skönlitteratur, som då var på modet, bidrog ännu 
mer att avlägsna henne från verkligheten —- herderomaner som 
d’Urfé’s Astrée, i vilka folken endast synas vara till för att låta 
massakrera sig för någon underskön prinsessas och någon förälskad 
prins kärleksgriller. På henne bör en dylik åskådning hava gjort 
ett starkare intryck än på andra. Redan vid sex års ålder hade 
hon blivit drottning över ett av Europas mäktigaste riken, och 
redan som barn hade hon hört, huru hennes arméer, hennes gene
raler vunnit den ena segern efter den andra, de besegrades skatter 
hade förts till hennes slott, och vid blott aderton stod hon såsom 
myndig drottning i spetsen för detta rike, härskarinna över fält
herrar som Torstensson och statsmän som Oxenstierna. Även en 
starkare, mindre nervös ung kvinna skulle hava svindlat på denna 
höjd.

Kristina kom heller aldrig i någon jämnvikt, utan slog ständigt 
om i ytterligheter. Hon hade onekligen stora egenskaper — utom 
sin begåvning också en viss brutal sanningskärlek och förakt för 
all flärd. Men å den andra sidan var hon småsinnad, fal för smicker 
och ängslig om sin värdighet. Hon kunde föra långa underhand
lingar om bagateller i etikettsfrågor, och hennes sanningskärlek 
hindrade henne ej från att stundom vara ytterst bakslug. Hon väver 
under hela sitt liv på ett nät av beräkningar, men i ett ögonblicks 
överilning kan hon brutalt slita sönder alla maskorna. Hon har 
oerhört lätt att förälska sig i en idé, att sätta in hela sin energi 
på att driva den igenom, men helt plötsligt kan hon kasta den 
över bord för att jaga efter någon ny fantom.

Det var denna hysterica, som 1644 själv fattade statsrodret i sin 
hand. Men endast tio år höll hon ut med detta mödosamma värv, 
och 1654 tog hon ett steg, som väl hör till de mest uppseende
väckande, som tagits. Frivilligt, utan att därtill vara tvingad, mot 
sina undersåtars vilja, nedlade hon sin krona, och ehuru Gustav 
Adolfs dotter och drottning över Europas mest protestantiska land, 
avsvor hon sin faders religion och övergick till papismen.

Utan hänsyn till hennes naturell och till 1600-talets idévärld blir 
ett dylikt steg oförklarligt. Någon fosterlandskärlek ägde hon icke, 
och en dylik var under denna tid ganska sällsynt. I spetsen för 
F rankrikes dödsfiender, spanjorerna, kämpade den store Condé mot 
fransmännen, Tysklands furstar stodo i vapen mot sin kejsare, i för- 



bund med Frankrike och Sverige, och prinsarna i den tidens ideal
romaner taga aldrig något hänsyn till landet. Vi kunna därför ej 
förvåna oss över, att Kristina saknade all känsla för sitt folk. Snarare 
såg hon, den vetenskapligt bildade furstinnan, med ett högdraget 
förakt ned på den barbariska nation, som hon var satt att styra, 
och sedan hon avsagt sig kronan, hade Sverige för henne intet 
annat intresse än det rent ekonomiska ■— det var därifrån, hon fick 
sitt underhåll, vilket hon under landets mest brydsamma läge sökte 
utpressa med en kallhjärtad, för oss upprörande egoism.

Sin far hade hon ej sett, sedan hon var fyra år gammal, och Trosav- 
detta minne kunde således ej hålla henne tillbaka från att avsvärja SvarJelsel 
hans religion. Och det var mycket, som drog henne till den 
romerska läran. Men säkert orätt har Geijer, då han säger, att hon 
ur ateismen och indifferentismen kastat sig i den katolska kyrkans 
armar. 1600-talet var i regeln varken ateistiskt eller indifferent, 
och även en tänkare som Descartes var en ortodox katolik. Visser
ligen röjer Kristina aldrig något katolskt bigotteri eller någon religiös 
extas, men varken före eller efter avsvärj elsen möter man hos henne 
något tvivel på eller ens likgiltighet för kyrkans lära. Trosför- 
ändringen berodde säkerligen på helt andra skäl, och det var just 
hennes religiösa övertygelse, som med all sannolikhet var orsaken 
till tronavsägelsen. Ty utan svårighet insåg hon, att hon ej kunde 
fortfara att regera, sedan hon övergått till katolicismen. Men hon 
gjorde verkligen ett försök. I början av 1652 kommo två jesuiter 
på hennes begäran hit, och hon frågade dem då, om påven icke 
ville tillåta, att hon i hemlighet övergick till katolicismen, men inför 
världen förblev lutheran. Då de båda emissarierna bestämt sade nej till 
denna begäran, yttrade hon: Gott, då måste jag nedlägga kronan. Tros- 
förändringen var således det primära, tronavsägelsen det sekundära.

Antagligen var det utan någon större motvilja, som hon avsade 
sig kronan. Ty med sitt oroliga, nervösa lynne hade hon så till
trasslat landets ekonomi, att hon tydligen insåg omöjligheten av att 
själv reda ut härvan. Hennes slöseri hade varit fullkomligt oerhört. 
Hennes regering var en följd av lysande fester, hon hade köpt 
tavlor, böcker, medaljer och dylikt utan någon hänsyn till till
gångarna, hon hade utdelat pensioner till höger och vänster, och 
civillistan, som vid hennes trontillträde hade stigit till tre procent 
av landets inkomster, hade 1653 ökats till tolv. Och allra värst var 
hennes vanvettiga slöseri med förläningar. Tack vare dem stod landet 
vid statsbankruttens gräns, och det var helt naturligt, att hon icke 
kände sig äga krafter eller lust att åter bringa ordning i det kaos, 
hon skapat.

10 Illustrerad Svensk Litteraturhistoria. II. ^45
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Den protestantiska religionen hade hon aldrig älskat, och i den 
självbiografi, som hon skrev och som har formen av en inför Gud 
avlagd bekännelse, yttrar hon: »Jag trodde aldrig på den religion, 
i vilken jag var född. Jag hatade dödligt lutheranernas långa och 
ständigt återkommande predikningar, men jag förstod, att jag måste 
underkasta mig, ha tålamod och dölja, vad jag tänkte. När jag 
sedan blivit litet större, skapade jag mig en religion för mig själv 
i förbidan på den, som Du ingöt hos mig och till vilken jag av min 
natur hade en så stark dragning. Du vet, huru mången gång och 
på ett för hopen okänt språk jag bönfallit hos Dig om att bliva upp
lyst och huru jag lovat att lyda Dig även för priset av mitt liv och 
min lycka.»

Säkerligen är Kristina här fullt uppriktig, och den uppfostran, 
hon fått av sin lärare, Johannes Matthiæ, hade nog icke varit utan 
inflytande på hennes uppfattning av de svenska lutheranernas trånga 
bekännelsefanatism. Och i följd av sin omfattande bildning, särskilt 
i följd av sitt studium av den stoiska filosofien, kom hon att betrakta 
protestantismen såsom en tarvlig underklassreligion, de lutherska 
prästerna såsom obildade bondkaplaner, trånga och dogmatiska. 
De, som hon beundrade, voro däremot katoliker, tänkare som Des
cartes och diplomater som Chanut och Pimentel. Hela södern, som 
var lärdomens och konstens hem, var ju katolsk, under det att 
barbariet räddat sig till den protestantiska norden. Och till sist låg 
nog, omedvetet för henne själv, bakom trosavsvärjelsen en hysterisk 
kvinnas behov av starka retelser och omväxling, framför allt ett 
begär att väcka uppseende. Hon avstod en krona, men efter detta 
kom hon dock att betraktas såsom en drottning i andens rike.

För henne själv var denna litterära härskarställning utan tvivel 
den förnämsta. Visserligen var det först i Rom, hon kunde skapa 
sig det vittra hov, som var hennes ideal. Men redan i Sverige hade 
hon sökt att omgiva sig med ett dylikt, och redan här började hon 
de konstsamlingar, som gjorde henne världsberömd. Grunden till 
dessa lades genom det krigsbyte, som 1648 togs i Prag, kejsar 
Rudolfs ryktbara konstkabinett, som nu fördes till Sverige. Såsom 
Granberg visat, har man likväl haft ganska felaktiga föreställningar 
om detta. Samlingen bestod av fyra avdelningar: konst, konst
industri, dyrbarheter och naturhistoria. Den sista avdelningen var 
alldeles värdelös och utgjordes huvudsakligen av kuriosa (såsom ena 
handen av en — sirén); avdelningen dyrbarheter var däremot oerhört 
rik och likaså den för konstindustri — där bl. a. fanns Karl V:s 
ryktbara sköld, som nu befinner sig på Skokloster. Konstavdel
ningen var däremot jämförelsevis svag och bestod till en icke ringa
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Av kejsar Rudolfs tavlor kommo högst 45 nummer till 
det mesta stannade kvar — de flesta flamländska och 
tavlorna samt även många italienare. Dessa dukar befinna 
svensk ägo.

Prags erövring tagna biblioteket till 
Men det var också det

del av kopior, som man lurat på kejsaren. Till Sverige kommo för 
övrigt enligt Granbergs beräkning endast 470 nummer eller vid pass 
en fjärdedel av de tavlor, som ingått i Pragsamlingen. Men även 
den gamla uppgiften, att ej en enda av dessa fått stanna i Sverige, 
är oriktig.
Rom, och 
holländska 
sig ännu i

Genom kejsar Rudolfs samling hade Kristina fått ett konstintresse, 
som naturligtvis steg, sedan hon kommit till Rom och slagit sig ned 
i Palazzo Riario. Det var först här, som hennes tavelsamling både 
till kvalitet och kvantitet blev en av Europas mest betydande, sär
skilt rik på venetianska dukar. Detta tavelgalleri, liksom hennes 
övriga samlingar, tillföll genom testamente kardinal Azzolino, såldes 
av dennes brorson till furst Odescalchi, övergick sedan till hertigen 
av Orléans, men splittrades vid den franska revolutionen. Även 
medaljsamlingen, som räknade 6,292 nummer, såldes av Pompeo 
Azzolino till furst Odescalchi och köptes sedan, 1794, av Pius VI 
för 20,000 scudi. Men i freden i Tolentino tre år senare fick han 
till Frankrike avstå alla sina mynt och medaljer, så att Kristinas 
samling f. n. befinner sig i Bibliothèque nationale i Paris.

I Stockholm ägnade Kristina dock sitt huvudsakliga intresse icke Kristinas 
åt sitt tavelgalleri, utan åt sitt bibliotek. Grundstommen till detta blbllotek- 
var tyskt krigsbyte, och 1647 gjorde hon den berömde tyske filo
logen Johann Freinsheimius till bibliotekarie för den redan nu ganska 
ansenliga samlingen. Med all sannolikhet fick denna utnämning en 
avgörande betydelse för hennes följande utveckling. Hon hade starka 
litterära intressen, men med någon verkligt lärd hade hon ännu ej 
kommit i beröring, ty några dylika funnos ännu knappt inom landet 
med undantag för Stiernhielm. Freinsheimius var däremot en europeisk 
berömdhet, en framstående klassisk filolog och enligt den tidens 
smak en ypperlig latinare. Med all sannolikhet var det genom 
umgänget med honom, som Kristinas samlarmani utvecklades liksom 
°ck hennes fanatism för ett 
främste filologer.

1649 anlände det stora vid 
Stockholm, inpackat i trettio stora lårar. 
sista krigsbytet, och den utvägen att förkovra biblioteket var således 
för framtiden stängd. I stället började drottningen att köpa. 1649 
förvärvade hon för 8,000 specieriksdaler den store humanisten 
Gerhard Vossius’ ryktbara bibliotek, året därpå köpte hon för 40,000 
frs. det Petauska, men ingendera samlingen kunde hon betala kon-
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tant. Det hindrade henne emellertid ej från att fortsätta; så gav 
hon sin bankir i Paris order om att för 10,000 écus inköpa ärke
biskopens av Toulouse handskrifter samt skickade Heinsius till 
Italien, också för att inköpa manuskript — böcker brydde hon sig 
däremot mindre om. Det största privatbiblioteket i Europa var 
Mazarins, som 1651 försåldes av Frondens herrar, och från detta 
förvärvade Kristina tolv lårar med hebreiska och arabiska hand
skrifter. På få år ökades således hennes samling oerhört. Men 
någon lokal för denna blev aldrig färdig, och genom hennes ständiga 
kontraorder råkade hennes bibliotekarier i förtvivlan. I november 
1652 skrev en av dem: »Emedan drottningen därtill givit mig uppdrag, 
hade jag ordnat biblioteket med mycken omsorg, i hopp att sedan 
få njuta frukterna av detta mitt arbete. Men så ville drottningen 
upplåta biblioteksrummen åt sina hovdamer, och biblioteket kastades 
huller om buller. Att nu söka upp en bok är detsamma som att 
söka en knappnål i en havrehög.» När slutligen biblioteket 1654 
skulle nedpackas för att skickas ut med drottningen, låg det hela 
huller om buller i lårar, på vilka ingen tyckes hava haft någon reda, 
ty de flesta av drottningens bibliotekarier hade rest sina färde, 
utledsna på att aldrig utfå de löner, om vilka de fått löfte. Lakejerna 
fingo opåtalt stjäla, vad de kommo över, och hos Stockholms bok
handlare såg man då och då böcker ur drottningens bibliotek. För
modligen räknade det då omkring 20,000 volymer och var nog det 
största i Sverige, större än det i Uppsala; manuskripten beräknar 
Wieselgren till mellan tre och fyra tusen. Men långt ifrån allt kom 
fram till Rom.

Under det sista året av drottningens uppehåll i Sverige liknade 
hennes hov ett stort konkursbo. Fiennes kassör, hovskräddaren 
Holm, adlad Leijoncrona, som hade det mindre angenäma upp
draget att behandla hennes björnar, nödgades för att tillfredsställa 
dem ge anvisningar på hennes kläder, smycken, böcker och tavlor. 
De la Gardie tyckes nu hava fått övertaga Stephanius’ bibliotek, 
till vars inköp han lånat henne pengar. En stor del av de tavlor 
ur hennes samling, som nu befinna sig i svensk ägo, kom vid 
denna tid förmodligen ut i marknaden. De bägge bibliotekarierna, 
Vossius och Heinsius, hade betydande fordringar hos henne för 
innestående löner — den förre uppger redan 1652 sex à sjutusen 
écus. De bibliotek, hon av dem köpt, voro till stor del obetalade, 
och för att göra sig betäckta togo de, vad de kunde komma över. 
Men Vossius ansåg sig likväl hava gjort en dålig affär. När jag 
kom till Sverige — skrev han — »förde jag med mig det vackraste 
bibliotek, vari ingen av de gamla auktorerna saknades och som
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räknade över 500 handskrivna codices. Men nu har jag fått, jag 
vet icke vad för skräp, varibland icke finnes en enda framstående 
författare.» Och den förskingring av biblioteket, som börjat i Stock
holm, fortgick under transporten till Rom. För att skaffa sig pengar 
sålde drottningen i Brüssel icke blott smycken och tavlor, utan 
ock manuskript. Likväl hade hon vid framkomsten kvar över två 
tusen volymer.

Aven biblioteket övergick till kardinal Azzolino, men såldes av 
dennes brorson till påven Alexander VIII (Ottoboni) för den löjligt 
obetydliga summan av 8,000 piaster — de tryckta böckerna, som 
man ej tyckes hava tillmätt något värde alls, förskingrades och 
spriddes åt olika håll. Från svensk synpunkt var förlusten ej stor, 
ty någon svensk bok tyckes Kristina ej hava ägt och, praktiskt 
taget, heller inga svenska manuskript. Till de 1,900 handskrifter, 
som påven uttog, lade han 400 från annat håll och bildade därav 
en av det vatikanska bibliotekets huvudavdelningar, Bibliotheca 
Alexandrina Reginæ. Men även en annan avdelning, Bibliotheca 
Ottoboniana, stammar väsentligen från drottningens samling, ehuru 
den först på 1700-talet införlivades med det vatikanska biblioteket.

Lika ivrig, som Kristina var att samla handskrifter, lika ivrig var Kristinas 
hon att — så att säga — samla snillen. Namnen på dem äro nu akaclcm>- 
ej längre bekanta för vår generation, och av 1600-talets snillen 
känna vi Boileau, Racine, Molière och deras klass. Men för dem 
hyste de latintalande humanisterna ett djupt förakt, och deras stor
män voro andra: Vossius, Salmasius m. fl. Denna smak delade 
Kristina obetingat. Den mest ansedde av dessa lärde var den 
berömde Gerhard Vossius, och då han i följd av sin ålder ej kunde 
komma hit, lyckades hon att locka hans likaledes berömde son 
Isak till Sverige. Meningen var, att han skulle bliva vårdare av de 
grekiska handskrifterna, liksom Freinsheimius av de latinska. Till 
orientalisk bibliotekarie kallade hon en tredje lärd, tysken Christian 
Ravius, varjämte en fjärde, Johann Heinrich Boeclerus, också anställdes 
vid biblioteket. Uteslutande fästad vid hennes egen person var 
däremot den mest betydande av dessa främlingar, samtidens störste 
filosof, René Descartes, vilken på drottningens enträgna uppmaningar 
beslöt sig för att resa till Stockholm. Dit kom han i oktober 1649 
och tog in hos sin vän, den franske ministern Chanut. Hans enda 
tjänsteåliggande var att föra filosofiska samtal med drottningen. 
Men så föga betungande en dylik plats än förefaller oss vara, hade 
den sina obehag. Kristina hade mycket tidiga vanor, och redan 
kl- 4 på morgonen fick den ömtålige filosofen begiva sig från sin 
bostad till slottet, där han träffade drottningen i hennes studierum,
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som var så kallt, att han vid hemkomsten fick lägga sig till sängs 
för att återfå kroppsvärmen. Följden blev, att han förkylde sig, 
fick feber och dog redan den II februari 1650. Hans vistelse här 
hade således blott varat några månader och hade även på andra 
sätt varit oangenäm, ty filologerna vid Kristinas hov voro hans 
fiender på grund av hans ringaktning för den antika filosofien. För 
Kristina blev dock hans korta uppehåll här av betydelse, ty efter 
vad det vill synas var det han, som först hos Kristina väckte tanken 
på en trosavsvärjelse.

Efter hans död inkallade hon inga flera filosofer, men dess fler 
filologer. Redan förut, på hösten 1649, kom den lärde holländaren 
Nicolaus Heinsius, på sommaren året därpå en ny trupp med den 
store Salmasius i spetsen. Olyckligtvis var han fiende med Heinsius 
och råkade även i gräl med Vossius. Friden blev därför på ett 
betänkligt sätt störd, men återställdes, när Salmasius efter ett år 
reste. Sedan kommo andra: Mazarins förre bibliotekarie Naudé, 
den ryktbare Huet och den lärde Samuel Bochart, som i det be
römda arbetet Phaleg behandlat den babyloniska förbistringens tid, 
samt dessutom flera andra.

På lärde hade Kristina således ingen brist. Men så uppenbarade 
det sig i Stockholm en ny företeelse, som väckte det äldre kotteriets 
livliga förbittring, icke minst därför att han genast blev drottningens 
förklarade gunstling. Det var den franske läkaren Bourdelot, som 
av filologerna stämplades såsom en charlatan och en narr, men som 
var intetdera, utan en verkligt skicklig läkare samt en glad och 
kvick karl, som hade svårt att undertrycka ett skämt. Genom hans 
inflytande befriades Kristina från åtminstone en del av sitt lärdoms- 
pedanteri och blev mera mänsklig och modern.

Som det förefaller var det på hans initiativ, som Kristina beslöt 
sig för att vid sitt hov inrätta en akademi. Några fasta former 
tyckes denna akademi aldrig hava fått, och blott två år därefter 
upplöstes den alldeles genom Kristinas avresa. För Sverige fick 
den icke någon betydelse. Förebilden tyckes visserligen hava varit 
Franska Akademien, men för dess främsta uppgift: att arbeta på 
modersmålets renhet, tyckes Kristina endast ett flyktigt ögonblick 
hava intresserat sig. I hennes akademi satt, så vitt man vet, icke 
någon enda svensk, samtalsspråket var där latin, medlemmarna 
endast utlänningar. Att döma av de brev, i vilka sammankomsterna 
skildras, tyckas för övrigt medlemmarna själva hava funnit dem 
smått löjliga.

Kristinas akademi stod således alldeles utanför den nationellt 
svenska kulturen, och för svenskarna hyste hennes lärda utlänningar



det djupaste förakt. Det berättas, att Boeclerus, som hon gjort till 
professor i Uppsala, slutat en föreläsning över Tacitus med de kraft
fulla orden: »Jag skulle kunna tillägga mera, om dessa svenska 
pundhuvuden kunde fatta det.» Historien fortsätter därmed, att de 
svenska »pundhuvudena» samlade sig i förstugan utanför föreläs
ningssalen och där gåvo Boeclerus en ärlig stut; att han verkligen 
fått stryk av studenterna, framgår av hans egna brev. Men alldeles 
frånsett dylika missöden, som väl voro sällsynta, hade främlingarna 
andra obehag, framför allt omöjligheten att få ut de utlovade 
lönerna, och redan före drottningens egen avresa hade de hoptals 
övergivit henne.

Kristinas insats i vår kultur blev således blott en episod, som 
icke fick någon betydelse för den litterära utvecklingen i vårt land. 
Ty i själva verket stod hon på en föråldrad ståndpunkt, på den 
lärda latinhumanismens, och hon hade ej märkt, att andra rörelser 
gjort sig gällande inom tiden. Redan flera år innan hon lämnade 
Sverige, hade Stiernhielm diktat sin Hercules. Hon hade varit i 
personlig beröring med honom, tyckes hava uppskattat hans lärdom, 
möjligen ock hans dikt, men för betydelsen av hans livsgärning hade 
hon intet sinne. I vår litteraturhistoria står hon därför såsom en 
visserligen i hög grad fascinerande, men exotisk företeelse.

■ T

Vignett ur Pufendorf: Commentarii de rebus suecicis.



SKOLOR OCH UNIVERSITET

Skolor.

ITTERATURENS bakgrund är naturligtvis 
den allmänna bildningen inom landet, och 
det är åt denna litteraturen ger ett uttryck. 
För att bättre förstå 1600-talets diktning är 
det därför nödvändigt att känna folkets all
männa bildningsgrad, och för denna åter har 
undervisningen vid skolor och universitet 
en stor betydelse. Vi skola därför först 
behandla detta kapitel.

Såsom vi minnas hade Gustav Adolf fullkomligt reformerat vårt 
undervisningsväsen efter det djupa förfallet under 1500-talet, och i 
hans anda hade förmyndarregeringen fortsatt.

Under Gustav Adolfs tid hade inrättats gymnasier i Västerås, 
Strängnäs, Linköping, Åbo och Reval. Under Kristinas tid till- 
kommo Stockholm (1640)1, Göteborg (1640), Skara (1641), Vi
borg (1641), Växjö (1643) och Härnösand (1648), under Karl XI:s 
Kalmar (1692) och Karlstad (1691). Vad skolan beträffar hade de 
av Gustav Adolf började reformerna mynnat ut i 1649 års förut om
talade skolordning. Över huvud var hela förra delen av 1600-talet 
livligt intresserad av undervisningsfrågor, och utlandets mest disku
terade pedagogiska arbeten blevo i omtryck utgivna även i Sverige, 
såsom Ratichs Didáctica och Amos Comenius’ Janua och Vestibulum 
Tendensen i dessa riktar sig mer eller mindre mot humanismens 
ensidigt klassiska bildningsideal, man fordrar en mera praktisk, mera 
för livet avpassad undervisning, både Ratich och Comenius vilja, att 
undervisningen skall börja på modersmålet, och båda framhålla be
tydelsen av att detta odlas. I 1649 års skolordning kommer detta 
uppslag väl ännu ej fram, men de reala ämnena, vilkas vikt de —• 
mot humanismen — framhållit, hade där dock, såsom vi sett, fått 
ett större utrymme än förut. Denna skolordning blev faktiskt gällande

1 Stockholms gymnasium flyttades dock 1668 till Gävle, och ända till 1821 var 
huvudstaden utan ett högre läroverk.
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Orbis sensualium pictus. 
Ábo 1684.

under hela perioden, ty skolordningen av 1693 kan blott betraktas 
såsom en lindrig révision av den äldre. Teologien — efter Hafen- 
reffers läroböcker — intager fortfarande jämte logiken huvudplatsen, 
och inom modersmålet __ _
nöjer man sig med innan
läsning. Men för latinet 
studeras snarare nylati- 
nare, såsom Helvicus, 
Vossius, Erasmus, Ste- 
phanius m. fl., än de 
klassiska auktorerna, och 
syftet är tydligen att bi
bringa lärjungarna färdig
het i det moderna latinska 
världsspråket, som ju var 
både diplomaternas och 
de lärdes. Levande språk 
lästes däremot icke. Inom 
niatematiken nöjde man 
sig, även i gymnasiet, med 
aritmetik, och inom histo
rien lästes blott »historia 
universalis», däremot icke 
fäderneslandets ; i gym
nasiet gavs dock under
visning i geografi, bota
nik och fysik.

Skolans undervisnings- 
skerna ger likväl en myc
ket ofullständig forestall
ing om den allmänna 
bildningsgraden, ty icke 
blott adeln utan ock någorlunda burgna borgare föredrogo att för sina 
barn anlita privata informatorer framför att sätta dem i skola, och 
mycket ofta skickade de dem — med en dylik informator — till universi- 
tetet, ehuru gossarna icke hade högre ålder än den, då de nu intagas i 
första klassen. Men ur disciplinens synpunkt var det för den, som 
hade råd, förmånligare att .skicka gossen till universitetet med en 
mformator än att utan någon dylik skicka honom till ett s. k. djäkne
stall i stiftsstaden, ty efter lektionernas slut tog skolan ingen befattning 
med lärjungarna. Och undervisningen vid universitetet var betydligt 
mera obunden av en viss läsordning än i skolan. Vad vetenskaplig-



fr.

Universi
teten.

i grekiska, som ju lästes på gymnasiet 
nödvändig för en ädling, men däremot 
är det gängse världsspråket. Men han 

språk, tyska, franska och italienska, och 
rätt begagna sitt modersmål. Detta sista 
möjligt, ty inom lärda kretsar var språket

heten beträffar var ej heller skillnaden mellan ett gymnasium och ett 
universitet stor. Visserligen gjordes upprepade försök att hindra sådana 
ynglingar att inskriva sig vid universitetet, vilka saknade nödig skol
bildning, och 1695 förständigades rector magnifions att visa dylika 
självsvåldiga djäknar tillbaka till skolan samt hota dem med, att de 
eljes skulle bliva »kastade i knektehopen». Men alla dessa förbud 
och dessa skrämskott tjänade till intet, — de gällde för övrigt ej 
dem, som kommo till universitetet med en informator — och man 
kunde därför se sju års småbarn såsom studenter, under det att 
skäggiga karlar mycket ofta sutto på skolbänken. Frågar man därför, 
vad det var för undervisning, som burgna föräldrars barn faktiskt 
fingo, gör man nog rättast i att se bort från skolordningarna och i 
stället läsa Schefferus’ 1678 utgivna De generosi nobilisque informa- 
tione litteraria. Kunskap 
-— säger han — är icke 
färdighet i latin, då detta 
bör även kunna moderna 
likaså bör han lära sig att 
krav var så berättigat som 
under 1600-talet rent mesopotamiskt. Jag behöver blott citera ett 
stycke ur ett anförande av biskop Laurelius: Det borde — skrev 
han — noga iakttagas, att »ingenia discentium icke obrueras och 
turberas varietate et multitudine auctorum et lectionum, utan att de 
nödiga och nyttiga skolböcker, som härtill brukade äro in gramma- 
ticis, logicis, rhetoricis och compendiis theologicis, bliva behållne och 
i rätt tid efter ålder och progress av lectione verbi divini och bono
rum auctorum explicerade, så ock fliteligen och metodice utförda».

Med ett dylikt språkprov för ögonen förstår man betydelsen av 
Stiernhielms kamp för »götamålets» rätt. Men för denna kamp stodo 
både skolor och universitet främmande, och i regeln kan man nästan 
säga, att ju lärdare en person var, dess sämre svenska skrev han.

Från skolan vända vi oss till universiteten. Genom sin storartade 
donation hade Gustav Adolf tryggat Uppsala universitets ekonomi, 
och genom den organisation, han gav sin skapelse, hade universitetet 
nått upp till samma nivå som andra samtida europeiska universitet, 
liksom dessa med fyra fakulteter. Och under stormaktstiden till- 
kommo ytterligare tre svenska universitet, i Åbo (1640), i Lund 
(1668) och i Dorpat (1632), varjämte det tyska Greifswald ju också 
kunde räknas till den svenska kronans universitet. Regeringen kan 
således ej beskyllas för likgiltighet för den högre undervisningen. 
Men likväl blev resultatet av universitetens verksamhet ingalunda 
lysande. Till en del var regeringen utan skuld häri. Efter 1500-



talets barbari förmådde den icke att stampa några stora svenska 
vetenskapsmän ur marken och göra dem till professorer, och den 
kan därför ej klandras därför, att den i stor utsträckning inkallade 
mer eller mindre berömda utlänningar, tydligen i avsikt att dessa 
här skulle uppamma svenska lärjungar. I regeln hade man otur, 
men två gånger lände dessa kallelser till verklig båtnad för universi
tetet — först då man 1625 anställde den kunnige och flitige Johannes 
Lpccenius och sedermera då den ännu mer begåvade och mång
sidige Johannes Schefferus 1648 utnämndes till skytteansk professor. 
Båda utvecklade sig snart till varma svenska patrioter, och under 
mitten av 1600-talet utövade de även en flitig litterär verksamhet.

Undantager man emellertid dessa båda främlingar och några få 
svenskar — Rudbeck, Hoffwenius, Verelius och ännu några andra — 
ar det ingen enda Uppsalaprofessor från 1600-talet, som inskrivit sitt 
namn i den svenska vetenskapens historia. Vid Lunds universitet 
aro Spole och Pufendorfif — en främling — de enda vetenskaps
männen. Men härvid bör man ihågkomma, att 1600-talets universitet 
arbetade under mycket ogynnsamma förhållanden. För lönerna hade 
väl Gustav Adolf sörjt, men genom en lättsinnig finansförvaltning, 
°ch även genom försnillningar, råkade ekonomien ofta i olag, och då 
gick det ut över professorslönerna. Någon klar befordringslag fanns 
lcke, och professorerna tillsattes därför ganska godtyckligt, ofta på 
privat rekommendation. Betänkligast var likväl studenternas olika 
alder och bildningsgrad, ty därigenom tvingades professorerna till 
att giva en primär skolundervisning. Enligt statuterna voro de 
skyldiga att föreläsa fyra timmar i veckan. Men vid sidan av denna 
offentliga undervisning måste de giva privata kollegier; så t. ex. gav 
Uarl Lundius 1697 sex kollegier dagligen, och åtta år förut hade 
Bilberg och Spole givit fem à sex. Med en dylik undervisning blev 
het just ingen tid övrig för vetenskapliga studier och vetenskap
ligt författarskap. Detta senare omöjliggjordes ock av ekonomiska 
skäl. Ty något anslag för tryckning av vetenskapliga skrifter fanns 
lcke, någon publik, som kunde köpa dem, lika litet, och i följd 
därav kunde Uppsalaprofessorerna ej heller trycka något; de få undan
tagen berodde på tillfällig hjälp från regeringen.

En fri vetenskaplig forskning var också omöjlig under orto- 
doxismens tid, och över huvud var 1600-talet icke någon veten
skapens tidsålder, utan en epigontid efter renässansen. Både hos 
katoliker och protestanter hade teologien förbenats, och trots det 
att århundradets intresse huvudsakligen rör sig kring konfessionen, 
saknar man en teologisk vetenskap. Även filologien hade över allt 
' Europa ett gubbanlete. Upptäckarglädjens dagar voro slut och
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den abstrusa lärdomens hade kommit. Juridiken led likaledes under 
humanismens tryck, och vid universiteten koncentrerade sig därför 
föreläsningarna kring den romerska rätten, under det att man föga 
intresserade sig för den inhemska. Det starkaste hindret för ett 
vetenskapligt universitetsliv utgjordes dock av den från medeltiden 
ärvda filosofien, ty vid sidan av aristotelism och ramism hade nya, 
mera moderna riktningar mycket svårt att göra sig gällande, och 
så vitt de kunna spåras, är det nästan alltid utanför universiteten, 
åtminstone utanför deras filosofiska fakultet. Mer eller mindre tryckte 
filosofien sin stämpel på hela undervisningen, särskilt naturligtvis på 
disputationerna, som voro universitetens största kräftskada. Dock 
funnos även i Sverige enskilda vetenskapsmän, som reagerade mot 
det gagnlösa disputationsväsendet, och i sin självbiografi skrev Urban 
Hiärne: »Aristoteles var den tiden en envåldsregent i den världsliga 
s. k. visheten, så att utom honom hölls allt för flättja, oskärt och 
oheligt och intet värt att komma inom universitetets väggar, utan 
vankade till större delen en hop med skolegriller av Metaphysica 
och Logica med oändligen många torra, magra och onyttiga distink
tioner. Merendels gingo disputationerna därpå ut, om Logica vore 
ars eller habitus, om aggregata eller transcendentia hörde till något 
prædicamentum eller ej. Det var en tapper karl, som kunde redu
cera Baroco och Bocardo till Barbara och som mest kunde kasta 
kring sig med sophismatis och fallaciis och med galne, förvända 
och förvillande syllogismis häva en över bord».

Men ehuru disputationsväsendet med oförminskad kraft fortfar 
under hela 1600-talet, t. o. m. under det utilistiska 1700-talet, märker 
man likväl, hurusom under det förra århundradets senare del en 
mera praktisk strömning söker göra sig gällande inom universitetet. 
I spetsen går Olaus Rudbeck, som 1660 blev ord. professor och genast 
med sin oerhörda arbetskraft grep in på snart sagt alla områden av 
universitetets organisation. Han uppmärksammade genast den stora 
bristen i undervisningen: att den icke var avpassad för blivande 
ämbetsmän inom det världsliga ståndet. Det hade ju också varit rege
ringens ständiga anmärkning mot universitetet. Redan vid sin visita
tion 1637 hade Oxenstierna klandrat, att professorerna blott syssel
satte sig med filosofiska subtiliteter, som icke avsågo statens nytta. 
Ehuru man hade en juridisk fakultet, kunde man dock näppeligen 
finna personer, som rätteligen kunde administrera officia politica, och 
Oxenstierna var nog maliciös att såsom exempel anföra borgmästaren 
och magistraten i Uppsala. Och så kom man in på de önskningar, som 
de nobiles hade, som studerade vid universitetet: de ville lära sig 
utländska språk, dans, fäktkonst och öva sig i andra exercitia corporis.
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Exercitiegården i Uppsala.
Efter Busser.

Följden av överläggningen blev ock, att universitetet fick två Exercitie- 
s- k. exercitiemästare, en fäktmästare och en språklärare. Men mastaie- 
■nrättningen tyckes ganska snart hava råkat på förfall, och det var 
först Rudbeck, som återupptog planen. En akademi — skrev han — 
ar inrättad för alla, som något ämbete i ett rike tänka att bekläda, 
Vare sig i det andliga eller världsliga ståndet, civilt och militärt, ja, 
för allehanda hantverk såsom murmästare, timmermän, kvarnbyggare, 
Vattenkonstnärer, hammarsmeder m. m. Vid en akademi skall 
därför läsas allt, som kan tjäna till rikets välfärd. Jag menar — 
fortsätter han att dessa exercitier äro såväl studier som allt 
annat. Ty den, som lär sig rida, tänker nog icke predika eller 
läka de sjuka.

Rudbeck hemställde därför, att universitet skulle få en exercitie- 
stat. Förslaget vann bifall, ty landet styrdes då av en högadlig 
förmyndarregering, och genom ett kungligt brev av den 14 februari
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1663 kom exercitiestaten till stånd. Den bestod av två infödda 
språkmästare, en i franska och en i italienska, vidare en fäktmästare, 
en dansmästare och en ridlärare. Någon språkmästare i tyska 
ansåg man tydligen ej behövlig, ty på 1600-talet redde sig ändå 
de flesta nödtorfteligen med detta språk, och för övrigt funnos vid 
universitetet åtskilliga tyska studenter. Skälet att man ej antog 
någon engelsk språkmästare, var det rakt motsatta. Under 1600- 
talet var man nämligen i Sverige alldeles okunnig i engelska och 
hade så gott som ingen beröring med den engelska kulturen. Italien 
däremot var det gamla kulturlandet, och ännu vid århundradets 
slut möter man inom vår litteratur efterbildningar och översätt
ningar från italienska diktverk. Det nya kulturspråk, som nu till
kommit, var franska, och det var därför naturligt, att den andre 
språkmästaren anställdes häri.

Dessa platser funnos, med några förändringar, kvar ännu ett stycke 
in på 1800-talet, då de indrogos och ombildades till två adjunk- 
turer. En professur i »moderna språk» inrättades likväl först så 
sent som 1858, och denna hade, både vetenskapligt och ekonomiskt, 
utvecklat sig ur de gamla språklärarplatserna.

Av ännu större betydelse voro dansmästaren, ridläraren och fäkt- 
mästaren, ty det var företrädesvis deras undervisning, som lockade 
den unga adeln till universitetet. Från 1666 finnes en lista på 
exercitiemästarnes elever, och av denna visar det sig, att italienaren 
blott hade fyra, fransmannen femton, men dansmästaren aderton 
och fäktmästaren ända till tjugonio. Anledningen till fäktmästarens 
stora elevantal är lätt att förstå, ty under 1600- och 1700-talen 
fanns ju icke någon särskild krigsskola, och den enda militära utbild
ning, som en blivande officer kunde få, var den, som gavs av uni
versitetets rid- och fäktlärare. 1792 hade fäktmästaren ända till 64 
elever, nästan alla adelsmän.

Genom exercitieinstitutionen hade Rudbeck således dragit adeln 
till universitetet. Hans andra plan : att förvandla det till ett tekniskt

verk, högre läroverk, hade icke samma framgång, ehuru han själv — såsom 
det visas av en anteckningsbok från hans kurser — föreläste »om 
vattukonster», »om artolleri», »om fortifikation», »om husbyggeri», 
m. m. Här var han för långt före sin tid och hade ännu opinionen 
mot sig. 1670 hade han härom skrivit till regeringen: Gud haver 
begåvat detta rike med allehanda goda lägenheter till land, skog 
och sådana materialier, som kunna brukas till dess nytta, särdeles 
i äng, åker och trädgårdar, husbyggeri, kvarnar, bruksverk m. m. 
Men då ingen finnes, som sådana nyttiga ting rätt förstår, så vill 
jag alla dessa scientier på vårt svenska tungomål proponera. För
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sm undervisning fordrade han ingen ersättning, men han behövde 
en institution, och han hade tänkt på det gamla akademihuset 
nedanför klockstapeln; för att iståndsätta det behövde han 700 
daler smt. Men för detta hade man inga pengar, ty ■— som Rud- 
beck skrev på gamla dagar, lika vemodsfullt som drastiskt — »det 
år med hantverket som med dyngan, där alla människor stoppa till 
näsan före, men giver likväl det härligaste vetebröd och liv till 
konungar, herrar, furstar och undersåtar i hela riket». Trots det 
att han således ej fick något understöd för sin praktiskt tekniska 
skola, uppfostrade han dock en ganska stor stab av »vackra disciplar», 
vilka sedan blevo lantmätare, skeppsbyggare, fortifikationsofficerare 
m- m. Men lätt hade han icke att få elever. Ehuru — skrev han 
ar 1700 — »här är över 1,000 studenter, har jag med stor flit under 
tva år sökt efter några ingeniosa huvuden för dessa studier, men 
likväl ingen kunnat få, emedan större delen av philosophiæ studiosi 
slå sig till studia theologica att bliva präster».

När Rudbeck skrev detta, fanns likväl sedan tre år tillbaka (1697) 
ett tekniskt läroverk, Laboratorium mechanicum. Men detta låg i 
huvudstaden och hade inrättats av Polhem.

Både de praktiska disciplinerna och naturvetenskapen hade således Astrono- 
ganska svårt att arbeta sig fram. Likväl kan man redan under 1600- micum- 
talet märka den svaga gryningen till en empirisk forskning i vårt 
land. Vid medeltidens universitet bestod all undervisning i kateder- 
håreläsningar. Uppgiften för den nya tidens män var att ersätta 
dessa med institutioner för iakttagelser och experiment, och några 
dylika kommo verkligen under århundradet till stånd. Den första 
tyckes hava varit den astronomiska institutionen. Professor Hedræus, 
vars ämne visserligen ej var astronomi utan mekanik, lät nämligen 
Pa sin egen gård och som det förefaller för egna medel bygga ett 
s- k. skådetorn för att där göra »observationes cœlestes». Tornet 
hlev färdigt 1658, men redan året därpå dog Hedræus, och då änkan 
hegärde någon ersättning av konsistoriet, kom man på den originella 
’déen, att man i stället för änkepensioner kunde tillstädja såväl fru 
Hedræus som professorsänkor i allmänhet rättigheten att »hålla källare 
H^d öl, varigenom de kunde sig med bryggande och ölförsäljning 
uPpehålla, eftersom andra näringsmedel ej finnas». Därmed fick frågan 
förfalla, och fru Hedræus fick till eget bruk behålla sitt skådetorn.

Då universitetets förste vetenskaplige astronom, Anders Spole, 1679 
utnämndes till professor, fanns således intet Observatorium, och han 
uödgades att av egna medel inrätta ett dylikt, som gjorde tjänst 
anda till den stora eldsvådan 1707. Ett universitetsobservatorium 

först 1739 till stånd.
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eller ungefår 2,000 kr. 
betydande institution, 
då Linné kom till Uppsala, var alldeles igengrodd.
studium hade då också så gott som upphört, och Linné fick därför 
gripa sig an från början.

Såsom jag redan nämnt, räknades botaniken till den medicinska 
fakultetens ämnen, som omfattade alla naturvetenskaper. Här var 
naturligtvis en empirisk forskning mest av behovet påkallad, särskilt 
inom den gren av medicinen, som först av alla erhållit vetenskaplig

Däremot fick universitetet verkligen, tack vare Olaus Rudbeck, 
’ en botanisk institution redan under 1600-talet. Den ene professorn 

i medicin, Franckenius — som visserligen ej var läkare, utan syss
lade med alkemi och andra besynnerligheter —■ intresserade sig 
även för farmakologi och lär hava ägt ett herbarium. Vare sig nu 
Olaus Rudbeck fått lära något av honom eller ej, så intresserade 
han sig i varje fall för växtvärlden, och då drottning Kristina 1652 
kom på besök till Uppsala, överlämnade den 21-årige studenten Rud
beck till henne ett häfte med ritningar i naturlig storlek av en 
mängd inhemska växter. Vid detta tillfälle erhöll han, som bekant, 
av drottningen ett större resestipendium för att vidare utbilda sig. 
Han for då till Holland, till blomsterlökarnas förlovade land, och 
där stegrades naturligtvis hans håg för botaniken. För 200 
daler uppköpte han där frön och växter, och då han 1654 kom 
tillbaka, hyrde han av borgmästarinnan Lohrman en kryddgård nere 
vid Svartbäcken, där dessa frön inplanterades, »icke — såsom Rud
beck skriver — utan hennes olägenhet, ehuruväl akademien till 
nytta». Denna olägenhet gjorde emellertid, att Rudbeck redan 
året därpå ansåg lämpligt att flytta sin kryddgård till en annan 
plats, där den sedan fick stanna. Något anslag från universitetet 
hade han ej för sin nyskapelse, men det hindrade honom ej från 

, att där uppföra drivbänkar, pomeranshus m. m. Först 1658 fick 
han ett anslag av 150 daler till trädgårdsdräng, materialier och inköp 
av frön. Samma år utgav Rudbeck av trycket sin första beskriv
ning av trädgården, där han bland annat framhöll nyttan av en sådan 
institution. För det första kunde man härigenom till apoteken hava 
friska örter, vilka man eljes måste köpa från främmande land. Vidare 
kunde medicinæ studiosi i trädgården lära känna alla gräs och få 
veta deras dygder, vilket man snarare begriper, när man ser örterna 
för ögonen, än om man hundrade gånger om dem läser. Antalet 
växter steg redan nu till över 1,000, men ökades så att de 1685 
voro över 1,800. Trädgården blev nu universitetets, men hela dess 
utgift för anläggningen steg ej till en högre summa än 5,227 dal. kpt.

Under Rudbecks tid var den en verkligt 
men förföll sedermera allt mera, så att den, 

Botanikens

riks-
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Den av Rudbeck byggda anatomiska teatern. 
Efter träsnitt i Atlantican.

Illustrerad Svensk Litteraturhistoria. II.

araKtar tack vare Andreas Vesalius’ storartade insats vid 1500- 
talets mitt, eller anatomien. Den uppgift, som närmast förelåg för 
Rudbeck, var naturligtvis att skaffa material och anatomisal. Men att
få material, d. v. s. 
människolik, var 
ingalunda lätt, och 
även Vesalius ha
de om nätterna 
nödgats hemligen 
stjäla dylika ur 
galgarna. I Sverige 
var det visserligen 
så till vida bättre, 
att 1626 års konsti
tutioner föreskre- 
Vo, att ståthållaren 
På slottet skulle 
förse professorn 
nted nödigii lik, 
tydligen av av
rättade förbrytare, 
■°ch på dylika fanns 
det den tiden en 
ymnig tillgång. 
Men i alla fall upp- 
stodo svårigheter, 
^å en fånge 1661 
blivit hängd, be
gärde Rudbeck att 
utfå liket, men ståt- 
rallaren uppställ
de dåsåsom villkor 
för sitt tillmötes
gående, att kon
sistoriet skulle ut
dela ett stipendium till en student, som han beskyddade, och då 
konsistorium vägrade, blev det ingenting av med hela saken. Ståt
hållaren fick behålla sitt lik och konsistorium sitt stipendium. I 
allmänhet fick Rudbeck därför nöja sig med att dissekera hundar 
Och kattor samt demonstrera människans anatomi på avbildningar 
°ch ett »skeleton», som han själv förfärdigat. Först 1664 hölls den 
_orsta anatomien på en människa; den andra dröjde ända till 1667.
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undervis
ningen.

Men ännu så länge hade dessa sektioner icke karaktären av veten- 
skaplig undervisning, utan betraktades snarare som kuriositeter eller 
- rent av — folknöjen. Inträdesbiljetter såldes till allmänheten till 

ett ganska högt pris — 8 öre smt — men lockade icke dess mindre 
en åskådarhop av 173 personer. Sedan dröjde det tio år, innan 
någon ny dissektion av ett människolik kom till stånd, och inalles 
förrättades under hela 1600-talet blott tre dylika i Uppsala. I Lund 
hölls den första »anatomien» så sent som under århundradets sista år.

Någon större betydelse för undervisningen hade ännu ej dessa 
dissektioner, och egendomligt nog förrättades de ej av professorn. 
Kirurgien betraktades nämligen ännu ej såsom en vetenskap, utan 
såsom ett yrke, som utövades av fältskärer. Professorn — icke blott 
här, utan i hela Europa — ansågs alldeles för fin att verkställa en 
liköppning, utan denna förrättades i stället av fältskären, under det 
att professorn blott stod bredvid och med en stav i handen demon
strerade sektionen. För att få en dylik hjälpreda hade universitetet 
■1664 i sin tjänst antagit en fältskär, Matthias Fasholt, vilken var 
skyldig att vid sectiones gå facultati medicæ tillhanda. Skråför
fattningen var ock så stark' under 1600-talet, att universitetets fält
skär ej fick behandla en borgare, stadens fältskär ej en student; 
jnedici förrättade heller nästan aldrig en kirurgisk operation, och 
den yngre Rudbeck uppträdde 1712 mycket skarpt mot ett förslag, 
att medicinæ studiosi skulle lära sig kirurgien hos fältskärerna. Är 
ock anständigast — skrev han — »att en doktor bliver doktor, en 
barberare barberare och en apotekare apotekare och icke en alla 
tre, varandes allom nog kunnigt, vad för oreda och elakt efterfölje 
av deras blandning ofta timat».

Alldeles oavsett kirurgien var emellertid kunskap i anatomi grund
läggande för den blivande läkaren, och Rudbeck lyckades också få 
en anatomisk institution till stånd. Ovanpå Gustavianum byggde 
han, som jag sedan får tillfälle att utförligare omtala, ett theatrum 
anatomicum, som för sin tid var en sällsport ståtlig byggnad och 
troligen en bland de förnämsta i Europa.

Dessa tre, den anatomiska dissektionssalen, den botaniska träd
gården och det astronomiska observatoriet, voro universitetets enda 
vetenskapliga institutioner. I sina brev talar Rudbeck ock om ett 
kemiskt laboratorium, som han byggt upp av bräder, men därmed 
avses tydligen blott ett laboratorium åt den akademiapotekare, som 
man nu skaffat sig och som länge förblev universitetets ende kemist, 
liksom fältskären förblev dess kirurg.

Frånser man anatomien, bestod den medicinska undervisningen 
ännu blott av föreläsningar och disputationer. Och detta var icke
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egendomligt för Sverige, ty på samma sätt var det i hela Europa. 
Den förste, som fått blicken öppnad för den kliniska undervis
ningens betydelse, var holländaren De le Boë-Sylvius, som avled 
1672, och Olaus Rudbeck, som så vaket följde med alla rörelser 
på vetenskapens område, föreslog redan 1666, att ett nosocomium 
eller sjukhus skulle inrättas i Uppsala, vid vilket medicinæ studiosi 
kunde få en praktisk handledning vid de sjukas skötsel. Rege
ringen beviljade verkligen ett anslag å 1,500 daler smt, men detta 
utföll aldrig, och först på 1700-talet kom ett dylikt sjukhus till 
stånd; ännu så sent som 1831 hade detta endast 10 sängar.

Någon klinisk undervisning förekom därför icke i Uppsala förr 
än på 1700-talet. 1717 hade medicine professor Roberg fått - 
sasom han skriver — en mäkta sällsam patient, som hade »en utdöd 
vänsterfot». Vid detta tillfälle, 
studiosi ej allenast hulpe att förrätta en exstirpationem tibias, utan 
°ck det dagliga förbandet bivistade, som en elva veckors tid varade, 
då den sjuke till sin hälsa bragt åter hemreste». Förmodligen var 
detta första gången, som en klinisk undervisning gavs i Uppsala.

vid universitetet med dess disputationsväsen och dess filosofi 
hade således en empirisk forskning mycket svårt att arbeta sig 
fram, och det gick lättare i huvudstaden, som icke hade något uni
versitet, som kunde hindra vetenskapens utveckling. Där, i Stock
holm, fuimos åtskilliga praktiserande läkare, och dessa sammanslöto 
s*g 1663 till ett sällskap, Collegium medicum, som erhöll privilegium 
På att examinera de medicine doktorer, som ville praktisera i huvud
staden, sedermera också alla provinsialläkare och stadsläkare i 
landsorten, och vidare hade kollegiet uppsikten över alla lägre ut
övare av medicinen såsom apotekare, fältskärer och barnmorskor 
samt dessutom även över åtskilliga kvacksalvare, som i privilegie- 
brevet benämnas »empiriker, okulister, kemister, kryddkrämare och 
materialister».

Redan förut fanns dock i Stockholm ett annat medicinskt säll
skap, nämligen barberarämbetet, som var ett gammalt skrå, men 
som 1685 Ack en högre dignitet och kallades Societas chirurgica — 
detta i samband med det åliggande, societeten nu fick att examinera 
alla fältskärer i riket.

Både Collegium medicum och Societas chirurgica voro blott exa- 
mensan stal ter. Men båda voro dock ej alldeles främmande för 
’»ïdèrvisningen. 1682 erhöll barberarämbetet rätt att i rundelen 
över Söderport inrätta ett anatomihus, till vilket överståthållaren 
skulle lämna de behövliga liken. Den första dissektionen hölls 
dock först 1685 och icke i rundelen, utan i huset nr 1 Götgatan,
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där en amfiteater för ändamålet uppförts av Stockholms magistrat. 
Den andra hölls 1697.

Stockholm fick vidare under århundradet även en botanisk träd
gård och ett kemiskt laboratorium, båda tack vare Urban Hiärne. 
1679 fick han laboratoriet till stånd, och detta lär vara ett bland 
de första i Europa, ty en vetenskaplig disciplin blev kemien först 
vid denna tid, och såsom kemiens grundläggare plägar man räkna 
engelsmannen Robert Boyle, som dog 1691. Laboratoriet låg på 
den plats, där Serafimerlasarettet nu ligger, och där inrättade Hiärne 
ock en botanisk trädgård.

Ansatser till en empirisk forskning funnos således redan på 1600- 
talet, ehuru de först under det nästa århundradet vidare utveck
lades. Men ser man tillbaka på 1500-talets nästan fullständiga 
barbari, så måste man medgiva, att 1600-talet åstadkommit ett 
stort och betydande kulturarbete. Detta utfördes, egendomligt nog, 
företrädesvis vid det huvudsakligen teologiska och filosofiska uni
versitetet. Däremot uträttade detta ofantligt mycket mindre för de 
teologiska och humanistiska vetenskaperna, ty så vitt dessa odlades, 
var det utanför universitetet. Och det är ganska karakteristiskt för 
1600-talet, att de humanistiska studierna 
ämbetsverk: i kanslikollegiet. Vi skola då 
skåda dess organisation.

då koncentrerades i ett 
ur denna synpunkt skär-
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AixSLlKOLLEGIET kan under 1600-och 1700- Riks- 
talen betraktas lika mycket såsom en huma- arklveL 
nistisk vetenskaplig institution som såsom ett 
ämbetsverk, ty under kollegiet lydde riks
arkivet, antikvitetsarkivet, censor librorum, 
rikshistoriografen samt sedermera — på 1700- 
talet — också kungliga biblioteket och trans
lator regni. Dess organisation härrör från 
Gustav Adolf, som 1618 och 1626 utfärdade 

tvenne kansliordningar, i vilka även riksarkivets verksamhet ordnades.
Ett arkiv omtalas redan under medeltiden, och en kansler fanns 

åtminstone så tidigt som under 1200-talets. första år. Det är väl 
antagligt, att han icke blott utfärdat de kungliga breven utan ock 
förvarat viktigare dokument, såsom traktater, som konungen av
slutat med främmande makter. Säkert är, att han upprättat ett 
registratur, där kopior av alla viktigare handlingar införts. Vid 
medeltidens slut funnos två dylika registerserier eller band, det 
gamla och det nya, vilka vi känna genom några citat. Detta arkiv 
förvarades då hos biskopen i Strängnäs, och Olavus Petri, som var

I biskopens kansler, tyckes också hava begagnat det. Men efter 
Stockholms blodbad förde Kristiern II hela arkivet med sig, först 
till Danmark, sedan till Nederländerna, och trots flitiga efterforsk
ningar har det gamla registrum regni ej kunnat återfinnas. Gustav 
Vasa måste således börja från början. Något historiskt eller veten- 
skapligt intresse hade han därvid visserligen icke, men ett dess 
starkare ekonomiskt, lian lade därför beslag på klostrens, dom
kapitlens och kyrkornas registratur och brev, och på så sätt insam
lade han ett ytterst värdefullt svenskt medeltidsarkiv. Själv lät han 
tora ett noggrant registratur över de brev, han utfärdade, och till 
honom insände hans fogdar utförliga räkenskaper över förvaltningen. 
Alla dessa papper gingo till arkivet. Någon egentlig organisation 
hade detta icke. Men alla de äldre handlingarna ställdes under vård
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av en skrivare, Rasmus Ludvigsson, och detta arkiv, det egentliga, 
uppträder därför vanligen under namnet »Rasmus Ludvigssons 
handlingar». Denne Rasmus var väl icke någon synnerligen be
gåvad eller kunnig man, men han lade an på att samla så mycket 
som möjligt av gamla handlingar, och arkivet blev därför under 
hans tid visserligen ej ordnat, men ganska välförsett. Under oredan 
vid slutet av århundradet var det likväl alldeles vanvårdat, och 1609 
klagades över, »att där ligger vart om annat kastat, det ena här, 
det andra där, att man icke vet, vad handling det är, mycket mindre 
dem att tillgå, var så behöves».

Ordning blev det först, sedan Gustav Adolf blivit konung och 
Oxenstierna kansler. Enligt kansliordningen av 1618 erhöll kanslered 
till sitt biträde två sekreterare, av vilka den ene skulle hava vårdeii 
om arkivet, såväl det gamla som det nya. 1626 ändrades detta så 
till vida, att kansleren under sig fick två kansliråd, av vilka den 
ene skulle hava riksens gamla kansli eller archivum under sin vård 
och därför kallas custos archivi — d. v. s. han skulle närmast vara 
riksarkivarie. Till biträden fick han en sekreterare och två goda 
skrivare. Redan här finner man emellertid, huru ämbetsverket är 
på väg att utveckla sig till en vetenskaplig, historisk institution. 
Sekreteraren skulle nämligen ock vara riksens historiens och föra 
annaler över det, som tilldragit sig, enkannerligen inrikes och hos 
våra nabor. Detta och alla utrikes nyheter skall han — heter 
det — fliteligen notera utur själva akterna, och därför skulle alla 
de avisor, som varje vecka ankommo från regeringens korrespon
denter utrikes, inlämnas till honom, som därur skulle utdraga det 
viktigaste.

Riks- Här framskymtar således tanken på en fast anställd, vid arkivet 
h*rafen° knuten rikshistoriograf. Dylika hade visserligen funnits redan på 

1500-talet — mer eller mindre äventyrliga utlänningar — men de 
hade blott haft tillfällig anställning, och den förste, som verkligen 
bar titeln »historieus regni», var den lärde holländaren Daniel 
Heinsius, som utnämndes 1618, men som ej ens kom till Sverige. 
På 1620-talet var en förut omtalad svensk, Ægidius Girs, historieus 
regni. Men först på 1640-talet upptogs rikshistoriografen i arkivets 
stat — där han stod kvar ända till 1835 — och i kansliordningen 
av 1661 meddelas närmare bestämmelser om hans verksamhet. 
Denna kansliordning lade dock snarare hinder i vägen för hans rätt 
att begagna historiska aktstycken. Riksarkivet var nämligen alls icke 
öppet för forskningen, och alla, som släpptes in, fingo avlägga tyst
hetsed. Historiografen fick tillträde först efter rikskanslerens till
stånd och sedan han skriftligen förbundit sig att hemlighålla, vad 
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han läste. Ej heller fick han läsa några andra handlingar än dem, 
som framtogos av arkivsekreteraren, och när hans arbete var färdigt, 
skulle ett renskrivet exemplar lämnas till kanslikollegiet att av detta 
■censureras. Likaså skulle valet av ämne bestämmas av rikskansleren. 
Historiografen var således bunden till händer och fötter, och detta 
förklarar också karaktären hos 1600-talets historiska litteratur. Ty 
denna härrör nästan uteslutande från dessa rikshistoriografer. Jag 
får i det följande tillfälle att närmare redogöra därför.

De ende, som utom rikshistoriografen fingo tillträde till arkivet, 
' °ro de s. k. kanslijunkarna, och denna institution är ganska 
karakteristisk för stormaktstiden. Redan 1636 erinrade Axel Oxen
stierna om, huru nödigt det vore, att »den adliga ungdomen bleve 
upptuktad och instruerad i statssaker eller till krig, eftersom Sveriges 
rikes stat står endels på goda karlar, som den civila staten betjäna, 
eller soldater». De, som skulle gå den civila vägen, borde läsa i arkivet 
både om »hemmastaten» och om utrikes angelägenheter, och därvid 
borde arkivsekreteraren leda deras studier. De kallades först auskul- 
tanter, men sedan kanslijunkare, och i 1661 års kansliordning före
skrevs, att de skulle auskultera icke blott i arkivet utan ock i rådet. 
Dessa kanslijunkare voro fyra à sex och fingo efter avlagd ed tillträde 
bil arkivet, där de skulle studera de akter, som efter rikskanslerens 
tillstånd lades för dem. Ända till 1720 kunde inga andra än adels
män antagas till kanslijunkare.

Arkivet blev härigenom en undervisningsanstalt för våra blivande 
diplomater. Och en dylik var dess nödvändigare, som dessa vid 
universitetet icke erhållit någon undervisning i svensk historia. 1614 
hade visserligen universitetet fått en professur i historia och praktisk 
filosofi, vilken 1620 förvandlades till en blott i historia. Och visser
ligen skrev Skytte vid denna tid i sitt utkast till ordning för Uppsala 
universitet: »Historiarum och antiquitatum professor skall ibland 
unnat och för all ting vara förpliktad till att beskriva svenska 
historier antingen om de ting, som dageligen förekomma, eller om 
framfarna tiders lägenheter, städers och lands beskrivelse här i nord
landen», och professorn ålades att icke allenast själv läsa sådana 
skrifter utan ock förehålla sina åhörare, att de detsamma göra. Även 
1 1626 års statuter ålägges professorn att flitigt för ungdomen föreläsa 
be svenska och götiska konungarnas historia. Men detta blev blott 
ett stadgande på papperet, och ingen enda av 1600-talets historie
professorer föreläste någonsin svensk historia, utan de föredrogo att 
fiör sina åhörare utlägga Sleidanus’ världskrönika. Lika litet skrevo 
be något i svensk historia — Loccenius’ arbeten i svensk historia 
författades, sedan han lämnat historieprofessuren. Den skytteanska
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professuren, som ju just var avsedd för blivande diplomaters upp
fostran, blev ur den synpunkten till lika litet gagn. De äldre före
läste retorik, och ganska snart blev professuren en lärostol i latin. 
Schefferus, som verkligen var historiker, föreläste aldrig modern 
historia, utan utlade i stället Cicero, Plinius, Terentius, Petronius 
m. fl. Visserligen tolkade han ock Tacitus’, Livius’ och andra antika 
historikers arbeten, men, som det synes, mera ur språklig synpunkt, 
och svensk historia föreläste han aldrig, ej heller modern utländsk. 
Den enda verkliga historieundervisning, som gavs, gavs således i 
riksarkivet, och denna kom endast ett ringa fåtal till del.

Vid sidan av riksarkivet stod såsom en annan avdelning av kansli
kollegiet det s. k. antikvitetsarkivet, och denna institution är den 
för stormaktstiden måhända mest karakteristiska.

Den utan gensägelse mest populäre historikern både under 1500- 
och 1600-talen var Johannes Magni, vars fantastiska, men lysande 
konungahistoria så väl stämde in i tonen med stormaktstidens 
chauvinism. Tack vare honom kan man redan tidigt iakttaga ett 
starkt svärmeri för den »götiska» forntiden, och genom Bureus kom 
också intresset att vända sig till våra runinskrifter. Gustav Adolf, 
hos vilken — trots all sund, praktisk läggning — det fanns icke 
så litet av en romantiker, var ock en beundrare av Johannes Magni. 
Kröningen 1617 firade han med ett tornérspel, för vilket ett »kartel» 
av »göternas konung Berik» utfärdades. I detta förband han sig att 
försvara, att göterna voro komna från Sverige, att svenskarna icke 
gåve någon nation efter i tapperhet och trohet samt att Sverige 
vore oövervinneligt, då dess inbyggare voro sin konung trogna och 
sinsemellan eniga. Men »Berik», såsom vilken den unge konungen 
uppträdde, var en av Johannes Magnis sagofigurer. Det var denna 
romantik, som skapade 1600-talets fornforskning.

1630 utnämnde Gustav Adolf två antikvarier, som skulle uppteckna 
de runinskrifter, som fuimos så väl i böcker som på stenar, samla 
och avbilda runstenar, spörja efter gamla lagböcker, skråordningar 
och recesser, desslikes efter krönikor, historier, dikter, kämpavisor 
och gamla mynt, göra ordsamlingar till ett fullständigt svenskt lexikon 
o. s. v. men framför allt uppsöka sådana handlingar, genom vilka 
fäderneslandet kan bliva illustrerat.

De förstå antik vari erna, Martinus Aschaneus och Jahan Henrichsson 
(Axehielm) utövade en ganska flitig samlarverksamhet, som ännu icke 
blivit till sitt rätta värde uppskattad. Men större omfattning fick 
denna fornforskning först på 1660-talet, sedan den för all kultur så 
nitiske Magnus Gabriel De la Gardie tagit saken om hand. På hans 
initiativ blev nämligen räntmästaren Olof Verelius 1662 utnämnd
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till professor i antikviteterna vid Uppsala Universitet. Oni hans verk
samhet såsom sådan får jag sedan tillfälle att tala. Men det var 
icke vid universitetet, som denna forskning företrädesvis kom att 
drivas, utan vid ett ämbetsverk, som ställdes alldeles utanför univer
sitetet, ehuru det under den första tiden var förlagt till Uppsala. 
Det var det av De la Gardie 1667 inrättade antikvitetskollegiet. 
Dess uppgift var att »med samlat råd och tillhjälp alla de ting 
utarbeta och i ljuset komma låta, som till de gamla svenska och 
götiska antikviteters upplysning och konservation lända kunna».

1 Kollegiet var tämligen manstarkt: en president och icke mindre än 
i- -sex assessorer, fyra amanuenser, en formskärare och en translator.

Arbetet fördelades på medlemmarna, som då och då skulle hålla 
allmänna sammankomster och vid dessa överlägga om de uppgifter, 
som var och en fått. De skulle nämligen utarbeta en svensk ordbok, 
utge isländska sagor, bearbeta våra äldsta lagar, utge ett glossarium 
juris, insamla och avbilda våra runstenar, verkställa arkeologiska 
grävningar, avbilda och utgiva mynt och sigill, göra samlingar till 
un svensk topografi m. m. Genom särskilt utfärdade plakat ålades- 
övriga myndigheter att, då så påfordrades, lämna kollegiet hand
räckning vid utförandet av dessa uppgifter, och straff utsattes för 
dem, som undandolde något fynd. Arbetsplanen var förträfflig, och 
1 det hela kan man säga, att det mesta och värdefullaste, som 1600- 
talet åstadkommit inom humanistisk vetenskap, åstadkoms inom 
detta ämbetsverk.

Kollegiet led emellertid, liksom alla De la Gardies skapelser, av 
un väsentlig brist: det saknade en sund ekonomisk basis. Det 
hade intet litteraturanslag, och regeringen nöjde sig med ett allmänt 
löfte att trycka och utgiva kollegiets arbeten, men gav ej anvisning 
Pa någon viss inkomsttitel Först femton år efter stiftelseåret och 
ufter en het strid lyckades man få den förut omtalade bibeltrycks- 
tunnan, som varit anslagen till Schroderus, men som 1637 indragits. 
If>82 utfärdades nämligen ett kungligt brev, som började med att 
Papeka, att många »härliga böcker» tack vare bibeltryckstunnan 
blivit tryckta på Gustav Adolfs och Kristinas tid, och konungen hade 
därför nu anslagit denna tunna till »vissa lärde och kapable män, 
som sig företagit hava allehanda nyttiga saker och handlingar att 
utarbeta och publicera». Landet hade således åter fått en betydande 
1'tteraturfond, och man hade återupplivat Gustav Adolfs stora tanke. 
Hans litteraturanslag var avpassat för Sveriges dåvarande bildnings
grad och avsåg icke närmast att understödja en svensk vetenskap, 
s°m då ännu icke fanns, utan att göra svenskarna bekanta med ut
landets högre stående litteratur. På Karl XI:s tid hade man hunnit



längre; och det var därför fullt i enlighet med Gustav Adolfs tanke, 
att fonden anslogs till den institution, som representerade den 
börjande svenska vetenskapliga forskningen.1 Men prästerskapet 
gjorde ett envist motstånd, och så mäktig Karl XI än var, så föll 
han dock undan. Kollegiet blev nämligen redan 1690 av med bibel- 
tryckstunnan, som i stället anvisades såsom lönetillägg till alla skol
lärare i riket. Den ekonomiska grundvalen för kollegiet blev däri
genom raserad, och det var blott en naturlig följd, att hela kollegiet 
1692 upphävdes och ersattes med ett antikvitetsarkiv.

Detta nya ämbetsverk var icke längre ett självständigt kollegium, 
utan ordnades in under kanslikollegiet såsom en systerinstitution 
till riksarkivet. Vidare inskränktes tjänstepersonalen högst betydligt: 
till en sekreterare, två assessorer och en translator. Till bokinköp, 

Í träsnitt och tryckkostnader anvisades blott det löjligt lilla anslaget 
av 400 daler smt om året. Praktiskt taget var antikvitetsarkivet 
därigenom dömt till litterär overksamhet, och att det under de första 
åren likväl åstadkom en mycket omfattande arbetsprestation, berodde 
på de utmärkta män, som då stodo i spetsen för arkivet, de båda 
Peringskiöldarna. Men efter deras död sjönk arkivet ned i fullkomlig 
letargi. Det passade ej heller samman med frihetstiden och indrogs 
1780, då dess åligganden överflyttades på riksarkivet, kungliga biblio
teket samt Vitterhets- Historie- och Antikvitetsakademien.

Den huvudsakliga uppgiften för antikvitetskollegiet och antikvitets
arkivet var emellertid icke, såsom man av namnet frestas att tro, 
fornforskning i vår tids mening. Ty undantager man uppgiften att 
syssla med runstenar, var det medeltidens historia, som av medlem
marna skulle bearbetas. Denna arkivuppgift framträdde än tydligare, 
sedan kollegiet flyttat till Stockholm och ombildats till ett antikvitets
arkiv. Liksom riksarkivet hade det sin ämbetslokal i det gamla 
slottet Tre Kronor, och de handlingar, som nu förvaras i riksarkivet, 
voro då fördelade på bägge arkiven. Någon sträng fördelning före
kom icke, men i regeln hade alla medeltida handlingar överlämnats

1 Planen på en kunglig translator övergavs dock icke. Efter Schroderus’ död hade 
platsen ej tillsatts. Men 1667 sökte Karl XI:s förmyndare återuppliva ämbetet och 
utnämnde häradshövdingen Johan Sylvius till dess innehavare. Rörande lönen före
kommer i brevet till De la Gardie härom följande kostliga passus: »Som medel rekvi
reras icke allenast till translatorns avlönandé utan ock till böckers tryckande, ty länder 
till Eder Vår nådiga begäran, att I viljen om sådana medel vara betänkte, som staten 
intet graverar.» Den uppgiften var naturligtvis olöslig, och efter Sylvius’ död blev 
platsen ej heller tillsatt. Först genom 1720 års kansliordning återuppstod den. Kansli
kollegiet fick då en särskild ämbetsman, translator regni, som från andra språk skulle 
översätta allehanda goda och nödige böcker. Men då var platsen redan tämligen över
flödig, och innehavaren tyckes hava nöjt sig med att kvittera ut lönen.
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till antikvitetsarkivet, som också fick de isländska sagorna, svenska 
rnedeltidscodices och de få fornsaker, som tillvaratagits. Att detta 
icke gick till riksarkivet, visade sig vara en verklig lycka vid den 
stora slottsbranden 1697, ty de lokaler, som disponerades av anti
kvitetsarkivet, angrepos ej av elden, och i följd därav blev vårt 
dyrbara medeltidsarkiv i det väsentliga räddat, likaså arkivalierna från 
1600-talets senare del, som befunno sig i ett nedre valv. Luckorna 

1 vart arkiv finnas därför företrädesvis för perioden 1523—1654; riks- 
iegistraturet och rådsprotokollen, även för äldre tider, blevo likväl i 
bd bärgade. De bägge arkiven fördes därpå till greve Pers hus på 
Helgeandsholmen, och där förblevo de under större delen av 1700- 
talet.

Detta är de bägge arkivens historia. Under kanslikollegiet sorte- 
lade ock ett ämbete, som hade den största betydelse för litteraturen 
1 allmänhet och som därför förtjänar en särskild uppmärksamhet. 
Jak avser det ämbete, som bekläddes av censor librorum.

I den föregående avdelningen har jag redogjort för censuren under Censuren. 
1500-talet. Den utövades av konungen, var i hög grad personlig 
och mycket sträng. Vid Uppsala möte, som ju var riktat mot den 
katolske konungen, avskaffades faktiskt denna kungliga censur, och 
utan att något formligt beslut fattades, ansågs det sedermera naturligt, 
att varje biskop inom sitt stift hade rätt att censurera alla böcker, 
som där trycktes eller bjödos ut till salu, liksom ock att det aka
demiska konsistoriet utövade censur över allt tryck vid universitetet.
I de privilegier för Västerås gymnasium, som utfärdades 1623, säges 
detta uttryckligen. Domkapitlets protokoll visa ock, att granskningen 
togs på fullt allvar. Så t. ex. hade boktryckaren 1629 tryckt - - 
sasom det heter — »många saker såsom visor, vers och annat 
onyttigt», som han icke före tryckningen visat biskopen. Han före- 
kallades då i domkapitlet och tillspordes, vi han kunnat understå 
S1g detta. Han svarade, att han icke hade något att göra och måste 
skaffa sig och folket sysselsättning. Men denna ursäkt togs icke 
för god, och reverendissimus episcopus anmärkte, att han skulle 
kava tagit reda på, »om det var värt att tryckas». När sedan 
Johannes Matthiæ 1643 blev biskop i Strängnäs, utfärdades för honom 
en instruktion, vari bl. a. stadgades, att boktryckaren i Strängnäs 
eJ finge »några böcker eller materier trycka låta, med mindre det 
skedde med biskopens censur och tillåtelse». Hur sträng denna 
sbftscensur var, framgår av en inlaga, som biskopen i Växjö om
kring 1622 inlämnade till regeringen. Han hade hållit en likpredikan 
°ver hertig Karl Filip och låtit trycka den. Nu bad han om ett 
Uadigt brev till biskopen i Strängnäs, »min synnerligen gode vän»,

171



att han skulle få sälja denna likpredikan till kyrkorna även inom 
Strängnäs stift.

De enda undantagen från denna regel, att varje stift i censurhän
seende bildade så att säga en stat för sig, voro Stockholms stad 
och Uppsala universitet — sedan även de yngre, nybildade universU 
teten. I Stockholm hade nämligen regeringen sin egen censor, i 
det att Ericus Schroderus 1630 förordnats att hava »inspectionem 
med allt det, som skall utgå av trycket i Stockholm och ingen för
drista sig att något upplägga, med mindre det bliver av bemälte 
Schrodero censurerat». Denna censur var naturligtvis den viktigaste, 
då de flesta tryckerierna befunno sig i huvudstaden. Men å den 
andra sidan var den ytterst lindrig, och Schroderus tyckes aldrig 

i hava hindrat någon boks tryckning.
SJ Strängare var den akademiska censuren, och denna sträckte sig 

icke blott till den kyrkliga renlärigheten utan ock till den veten
skapliga. Redan i 1626 års konstitutioner bestämdes, att boktryckaren 
ej fick utgiva något, som ej gillats av dekanus eller konsistorium.

En dylik censur, som var fördelad på så många händer, stred 
emellertid alldeles emot de centralisationssträvanden, som äro känne
tecknande för senare delen av 1600-talet, och praktiskt fick man 
också erfara olägenheterna av biskoparnas censur. Icke mindre än 
tre av dem gåvo nämligen ut böcker, som måste indragas. 1636 
tryckte Johannes Rudbeckius en bok, Privilegia doctorum, som inne
höll de privilegier, vilka enligt hans förmenande tillkommo präster
skapet. Många av dem voro utan tvivel upphävda genom refor
mationen, och regeringen ansåg därför boken såsom ett försök att 
återinföra medeltidens prästvälde. Ett farligare scriptum — yttrade 
Skytte — »är här i Sverige ej publicerat på hundra år». Själv slapp 
Rudbeckius visserligen undan med en kraftig skrapa, men boken 
blev indragen. Hans båda kolleger, Johannes Matthiæ och Johannes 
Elavi Terserus, voro ej lika lyckliga. Den förre hade tryckt den 
synkretistiska skriften Ramus Olivæ, vilken indrogs, varjämte för
fattaren avsattes från sitt biskopsämbete, och samma straff drabbade 
Terserus, som likaledes utgivit en irrlärig skrift.

Med anledning av dessa tryckfrihetsåtal ställdes den biskopliga 
censuren under kanslikollegiet, och redan i 1661 års kansliordning 
hade föreskrivits, att två exemplar av varje tryckt skrift skulle omedel
bart efter tryckningen och innan den distribuerats, insändas till kolle
giet. I det censurplakat, som utfärdades året därpå, mildrades detta 
väl därhän, att mindre viktiga arbeten skulle på varje ort få granskas 
av den, som Kungl. Maj:t därtill förordnade, men viktigare arbeten 
skulle däremot före tryckningen insändas till kansliet att där cen-



sureras; först efter denna censur skulle de få tryckas, så vida icke 
nagot varit emot dem att anmärka. 1667 utsträcktes denna censur 
■även till bokhandeln. Först efter det att kungl. bibliotekarien 
granskat och gillat listan på de böcker, som en bokhandlare hade 
att avyttra, skulle böckerna få försäljas; i landsorten skulle biskopen 

Í utöva denna censur.
Genom dessa förordningar hade man förvandlat kanslikollegium 

till den högsta censurmyndigheten. Biskoparnas och konsistoriernas 
censur avskaffades väl ej, men kanslikollegiet blev högsta instans. 
Man finner därför ofta, att ett arbete granskats först av ett konsi
storium och sedan av kanslikollegiet, som var vida friare i sin upp
fattning och därför ofta tillät tryckningen av en bok, som det mera 
renläriga konsistoriet velat undertrycka.

Jfen arbetsbörda, som nu lagts på kanslikollegium, visade sig Censor 
emellertid snart vara för stor. Utom de övriga göromål, som kolle- llbl0rurn 
g'et hade — utrikespolitiken m. m. — skulle det nu i manuskript 
genomläsa allt, som man ville trycka här i landet, och det befanns 
naturligtvis omöjligt. 1686 nödgades man därför tillsätta en särskild 
ämbetsmän, censor librorum, för denna del av kansliets verksamhet. 
Han blev således ett slags chef för hela litteraturen, och karak
teristiskt för tiden lät man hans granskningsplikt ej blott sträcka sig . 
t'H skriftens innehåll utan ock till dess.form. Så heter det: emedan 
här i Stockholm en hop brud- och begravningsskrifter och annat 
sl'kt esomoftast upplägges, som merendels plägar vara odugligt både 
t'11 innehåll och form, så må han dem under sin censur antaga och 

utan att referera till kansliet därom — de dugliga med ett im
primatur underskriva, och om de finnas odugliga, förargliga och 
anstötliga mot religionen, statum publicum och bonos mores strax 
förkasta. Men hava de eljes något fel uti elaboration och stil och 
aro utan art, behöver han icke besvära sig med deras rättande, men 
Vlsa dem till professorers och skolmästares korrektioner.

Het sista gjorde censorn visserligen ej så sällan, men beskedligt 
n°g åtog han sig ganska ofta att rätta språkliga och estetiska bockar, 
Och censor blev därför ett slags kriarättare för hela riket. Men trots 
hans flit och trots det attTîttèralüïen då alls icke hade samma om
fattning som i våra dagar, tog detta tid, och det drog därför oskäligt 
langt om, innan en bok kunde utgivas av trycket. En god sida hade 
Emellertid denna granskning med sig. 1600-talets ortografi var full
komligt anarkisk. Visserligen bestämdes stavningen ej av bok
tryckarna, som mycket ofta voro tyskar, utan av varje tryckeris 
korrektor, men dessa tyckas aldrig hava reflekterat över lämpligheten 
av en stadgad ortografi, och samma ord stavas därför på en mängd
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olika sätt, även i samma arbete. Den enhetssträvan, som känne
tecknar den karolinska tiden, gjorde sig emellertid även här gällande, 
en särskild ortografisk kommission nedsattes, och utan något formligt 
beslut blev dess förslag antaget och följdes vid korrekturet av 1703 
års bibel. Då en boktryckare sedan använde en olika stavning i ett 
arbete, som skulle censureras, ålades han av kanslikollegium att 
»följa den vedertagna ortografien i den stora nya bibeln». Och efter 
detta blevo verkligen korrekturen bättre och tryckfelen färre.

Frånser man emellertid denna fördel, så var censuren ett bland 
de svåraste hindren för litteraturens fria utveckling, och jag kan an
föra ett exempel, som är belysande även för de andra svårigheter, 
mot vilka 1600-talets boktryckare och författare hade att kämpa. 
Rikshistoriografen Videkindi hade — troligen kort efter sin utnämning 
till rikshistoriograf 1665 —■ av regeringen fått i uppdrag att utarbeta 
bl. a. Gustav Adolfs historia, och om tryckningen avslöt regeringen 
1676 ett kontrakt med boktryckaren Wankijf. För staten var 
kontraktet mycket förmånligt, ty Wankijf åtog sig att bekosta arbetet, 
mot det att han fick försälja exemplaren. Den enda fördel, han 
därutöver betingade sig, var, att han verkligen skulle utbekomma 
sin fordran hos regeringen å den innestående lön, som tillförsäkrats 
honom såsom kunglig boktryckare, dock blott så att han genast fick 
en tredjedel av sin fordran, andra tredjedelen, när arbetet hunnit 
till hälften, och sista tredjedelen, när det var färdigt. Emellertid blev 
arbetet sluttryckt först efter både Videkindis och Wankijfs död. 
Wankijfs änka, som förestod tryckeriet, lämnade, allt efter som arbetet 
fortskred, korrekturarken till kammarkollegium, som avslutat kon
traktet, och kollegiet hade intet att anmärka. 1691 blev slutligen 
boken färdig, och hustru Wankijf började försälja den. Men då blott 
nitton exemplar avyttrats, slogs plötsligt alarm. Rysslands och 
Danmarks härvarande sändebud hade funnit några uttryck sårande 
och klagade. Regeringen lät då helt enkelt indraga boken, och 
kanslikollegiet lade beslag på den osålda upplagan. För hustru 
Wankijf var ju detta en ganska obehaglig affär. Hon var alldeles 
oskyldig till de otjänliga yttrandena, hade tryckt boken på regeringens 
uppdrag och före tryckningen visat upp korrekturen. Hennes ut
gifter hade varit ganska betydande, över 5,000 daler, och den ut
lovade innestående lönen hade Wankijf ej fått ut. Hennes fordran 
var således så rättmätig som möjligt, men någon ersättning tyckes 
hon ej hava fått. Det var, som man härav finner, ytterst vanskligt 
att hava några affärer med regeringen.
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Nya 
tryckerier-

ENSuREN var ett hinder. Men många andra 
funnos, och till dem skall jag strax komma. 
A den andra sidan hade dock 1600-talets 
litteratur övervunnit flera av de svårigheter, 
mot vilka det föregående århundradet haft 
att kämpa. Vid Gustav Adolfs trontillträde 
funnos, såsom vi minnas, blott två alldeles 
förfallna tryckerier i landet. Under hans 
regering och likaså under hans efterträdares

ökades de snabbt, så att det vid århundradets slut fanns icke mindre 
ar> sex tryckerier blott i huvudstaden. Dessutom hade andra upp
stått i stiftstäderna. I Uppsala och Åbo funnos vid 1700-talets in- 
£ang två och ett i var och en av städerna Västerås, Strängnäs, Lin
köping, Göteborg, Lund, Jönköping och Viborg. I hela landet hade 
fr) ckeriernas antal således vuxit från två till sjutton, och foga vi till 
denna lista dem, som existerat en tid, men nedlagts, blir listan 
ganska ansenlig. Några tryckerier voro tämligen välförsedda. Keysers 
kade 26 olika latinska och tyska stilsorter samt en grekisk och två 
hebreiska, han hade eget stilgjuteri, åtta tryckpressar, egen bok- 
bindarverkstad, och vid inspektionen 1694 fick han därför det vits
ordet, »att ett så gott och välbeställt tryckeri finnes icke här i 
riket och knappt hos många i Tyskland».

Men likväl arbetade ett 1600-talstryckeri under mycket svåra för
hallanden. Rent formellt bildade Stockholms boktryckare visser- 
hgen icke ett skrå, men de hade sammanslutit sig till en s. k. so- 
C)etet, inom vilken 1621 års generalämbetsskrå mycket rigoristiskt 
fillämpades. Dessutom gällde för boktryckarna en sedvanerätt, som 
'äl aldrig blev offentligen stadfästad, men som icke dess mindre 
dfiämpades och erkändes.

lärpojken antogs på ett tryckeri, var han i regeln mellan tolv
och femton år. I hans namn gjorde målsmannen upp ett ackord ,attnin"£.n- 
n,t'd mästaren, enligt vilket denne mot en stipulerad summa åtog
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sig att på en viss tid, vanligen tre à tem år, lära gossen yrket. 
Detta kontrakt var bindande för bägge parterna. Mästaren fick icke 
skicka gossen från sig, och gossen hade icke rätt att före kontrakts
tidens slut lämna tjänsten. Liksom gesällerna bodde han i mästa
rens hus och var i hans kost, han måste uträtta husbondens ärenden, 
även om de icke hörde till yrket, och dessutom ställdes han under 
den äldste gesällens inspektion för att — såsom det så vackert 
hette — hållas till gudaktighet och flit. 1 verkligheten var detta 
en omskrivning, för att han skulle vara gesällens passopp, hämta 
brännvin och öl åt honom m. m.

När pojken utlärt, avlade han gesällprov och erhöll då ett på 
pergament skrivet gesällbrev, för vilket han betalade vissa avgifter 
till den s. k. »lådan». Sedan han det gjort, skulle han visserligen 
anses såsom en rätt gesäll, men i verkligheten blev han blott s. k. 
»cornut», och för att gesällerna skulle erkänna honom såsom veder
like, fordrades en ny procedur, det s. k. postulatet. Cornutens ställ
ning, innan han förrättat sitt postulat, var ganska obehaglig. Fyra 
gånger om året nödgades han »förära» gesällerna en dukat, och 
varje vecka måste han bjuda på en kanna mumma. Kom en resande 
gesäll till staden att söka arbete, ansågs denne under ett par 
veckors tid ha rätt till fri förtäring på de stackars cornuternas be
kostnad — alla andra vedervärdigheter att förtiga, som cornuten 
måste smälta.

Först genom postulatet blev han en rätt gesäll med alla dennes 
friheter — att hålla frimåndag, att av varje till tryckeriet inlämnat 
arbete tjuvtrycka och sedan till egen profit försälja ett visst antal 
exemplar, att misshandla och beskatta cornuter o. s. v. Denna cere
moni, postulatet, borde helst ske utrikes, aldra helst i Hamburg, 
men även de tyska gesällerna i Sverige kunde — såsom det hette 
»skänka» ett dylikt postulat. Vid detta fungerade fyra dignitärer, 
en depositor, en Pfaff, en Pater och en Knecht. Postulatet började 
därmed, att der Pfaff framträdde såsom Prologus och meddelade de 
samlade gesällerna, att »ett underligt djur vore kommet för en dag», 
och därefter framförde han recipienten, som var klädd i »grå paj- 
sockar» med rep om livet. Nu framträdde depositor och höll ett 
tal till honom, skildrande cornutens uselhet och gesällivets härlighet. 
I handen höll han en yxa, och till kostymen hörde ock en hyvel. 
Med yxan slog han omkull recipienten och började att raspa och 
hyvla honom för att därigenom symbolisera, att han renade honom 
från cornutlivets styggelser. Till sist slog han honom en örfil, sågan
des: »Detta skall du lida av mig, men icke av någon annan». Det 
var riddarslaget, som dubbade cornuten till en fri gesäll, som icke



längre borde tåla hugg och slag. Efter depositor framträdde der 
I faff, som döpte recipienten »i alla ärliga herrars (d. v. s. mästares) 

<>( h gesällers namn» samt gav honom salt och bröd. Den nyblivne 
gesällen steg nu fram och svor på salt och bröd gesälleden, vilken 
löiestavades av der Pfaff, som därefter besprängde honom med
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Sextonhundratalstryckeri.
Efter H. Keysers stilprov 1691.

fatten. Till sist erhöll han ett på tyska avfattat intyg, att han full- 
SiJtJrt sitt postulat; den ganska dryga avgiften hade erlagts på för
band. Ännu återstod likväl ett efterspel, som ej lämnade något 
övrigt att önska med avseende på grundligheten. I det fall, som 
ligger till grund för denna skildring, begåvo sig samtliga gesäller, 
gamla och nya, till det liibska härbärget vid Södermalms torg, och 
där svirade alla under en hel veckas tid på de nya gesällernas 
bekostnad.

I^et var gesällprovet. Men över gesällerna stod mästaren. En
igt skråordningen, sådan denna tillämpades av boktryckarna, kunde 

’ngen bliva mästare, som icke arbetat såsom gesäll i åtminstone tre 
ar samt avlagt ett godkänt mästerprov; dock fingo alla änkor efter

illustrerad Svensk Litteraturhistoria. II.



mannens död »hålla ämbetet» med mästersvenner under tre år. 
Och det var icke något tomt stadgande. Det största tryckeriet i 
Stockholm var det Keyserska. Detta hade 1633 grundats av Hen
rik Keyser, som drev det till sin död 1663, då affären övertogs av 
änkan. Den, som i verkligheten skötte den, var dock hennes son, 
den yngre Henrik Keyser, vilken visserligen var bokbindaremästare, 
men som däremot icke officiellt lärt boktryckaryrket och därför ej 
var »mästare». Pro forma förestods därför tryckeriet av mäster- 
svennen Wall. Så dog änkan, Keyser ville bliva av med mäster- 
svennens förmyndarskap och själv övertaga sitt tryckeri. Men det 
gick icke, och efter en långvarig process fick Keyser bekväma sig 
till att gå såsom gesäll på sitt eget tryckeri, varefter hans faktor —- 
på tyska — utfärdade ett brev, i vilket han anhöll, att de andra 
mästarna ville skänka Keyser ett postulat.

Bok- Lika sträng, som skråordningen var för boktryckarna, lika sträng 
bindarna. var ¿en fgr bokbindarna. Vid 1600-talets början fanns ännu icke 

någon lag, som bestämde de bägge yrkenas rättigheter och skyl
digheter, men redan då fanns, såsom jag förut påpekat, en bestämd 
praxis. En boktryckare fick ej försälja andra böcker än dem, han 
själv tryckt, och alls ej binda några, icke ens dem, som utkommit 
från hans egen officin. Denna praxis lagfästes genom en 1630 ut
färdad skråordning för bokbindarna. Genom denna gjorde sig bok
bindarna till herrar över hela bokmarknaden, ty boktryckaren blev 
nu faktiskt beroende av det pris, som bokbindaren ville betala, 
honom. Mot detta förtryck hade väl Keyser förstått att reda sig 
ty han hade börjat såsom bokbindarmästare, men de andra bok
tryckarna voro ej lika lyckliga, och bokbindarna kunde när som 
helst bojkotta dem. Ett exempel kan vara nog. Laurentius Hoorn 
hade tryckt Brinnande hierte-offer eller Doctor Spatens andeliga 
vattu-källa samt några andra uppbyggelseböcker. Men dessa - 
skriver han — ville bokbindarna ej köpa uti mening att mig under
trycka och tvinga mig till det liderliga pris, som de själva ville 
åsätta böckerna. Då dessa emellertid voro mycket begärliga och 
ej kunde fås i bokbindarbodarna, så hade många på Hoorns tryc
keri köpt oinbundna exemplar. Men när de sedan lämnade dem 
till bokbindarna, dyrkade dessa upp priset på banden, så att inga 
flera vågade köpa Den andeliga vattu-källan.

Under hela 1600-talet gick bokhandeln till på så sätt, att bok
bindaren köpte — vad vi säga — i »fast räkning» ett visst antal 
av en förläggares böcker, band dem och sålde dem sedan till ett pris, 
som han själv åsatte boken. Det pris, som han själv betalade, sökte 
han naturligtvis att så mycket som möjligt pressa ned, och väg-
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PRIVILEGIUM

Privilegium för boktryckare H Keyser.
Efter orig, i Kungl. Biblioteket. (Förminskat. Orig:s tryckyta 23 X i4-5.)

trpcfarcn JgmrtiB SCc>>fer antingen effter fin affcfc* 
ne Safcer drfft / Hier oct) ®tdff fórft begpnt ar idea Ver

terá, trocía od) vpldggto.

©ifwttpäStOrtMfflS ©lote ^eni9. Septembre 
Anno 16 Sy.
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rw#/ (Bwtc# ocÇ Stabe# honung/ 6toorfur|U til 
Sinlanb/^ertm vtbi efdhe/Efilanb/^fiaiib/äareien/^repm«n/^er’ 
benietetttn^ommern/^üfiubeitocp Oöenben / Surfte til Slûgen I 
£erre èpver 3ngermaníanb ocp QBifimat; ed ocp$faip«®refn>e wijb 
SRptinf. t Nepern/til 3ûiicp / ÍJletve rrb ‘Sergen jjertigp. ®io- 
rom mítterligit / at fáfom 2ßdc troo 'SnOerfdte ocp 'Sooftrpctare I 
íf b tí iß od) gbrfidnbig $enrtcQ Äepfer figp betlagar atndgte 93oof« 
binbave par t <ê>taoen géra Conorn t fin SRdpvtng ocp ^anbtèring fioort 
irtflrcep ocp fiaba? lofianbeé ope ‘Óageíígen at betaga ponom Srucp« 
ten af fine gbrlagp/ i op át ope pang Vidgning af fdOanne OBdrtf pd 
protlfaöVerfion ocp fèrfiaEdition ponen 9lnfeenlíg‘Sefofinabt an« 
roenbt / efftertrprfta / ocp feOan forvttra / beOtanOees fórbenfiul Sn« 
berbdnígft atOöij i SíídOer tdepteö fdOantOfogppemma/ ocp ponom 
mebp ett liment Privilegio bendOa vppd aile Ope 'SSOtfer ocpÔSdrrf 
|om antingen pans? SlfieOne SaOer fôrfi begpntodj pan effter ponom 
àrfft/ elier ocp pan fietff begpnt atídta verterá, tvpcftaocp vpldg« 
gta/fom dre Bibhen inQyartomeOp Âopparfipcf en fèrbdttrat/ Michaëüs 
Saxoms^StblifieSufigdrO pderoenfia verterat af CatulloNicolai Orienfu- 
landro in Octavo. Diéhonarium Larino-Sveticum& Sveco-Latinum inO- 
aavo. Manuale meop fpratijo 58ô(iet inDuodecimo. ^anOboof afSiber- 
ton ‘Söttet in Duodecimo» Doft.2itcnb£ ^ataOtjg-îufigdrO mebp 
çpfalmboof ocp Evangelier in Duodecimo,Profiten Pan mebpÄoppar« 
fipcten ocp etnbiloer fôrbdtttat. Kegehi îotff 2lnbelige ^etracp* 
reifer fom pan mebp Sopparfipcten fôvmeprat, Wbelig CS5atu-

Cidlia



ttöttd. Mag. Andreas jF>ageíqtüíft ÓfWCV ^tOpgetCtt Jonanj.Jút. 
fle ^falm-^Boofen ocp êvangelia in Oftavo. QEtt nptt Sinflt Ma- 
nuaiemebp dtpflidige vtpwaíbe SJíbltfle Poeter fôrnteprat. Ma
nuale mCbp OttatijO înrô ‘sBÔCttt in Duodecimo. Dito ntCbp ©fp 
tijo Dörfer t (amma Formar, gîoep ett íijtet mebp îrettijo ?tvä 
“ûtfet in Vigefimo quarto, ginfï ÇPfalm-'Soot ocp (frangelia 
mebp ¡¡Better in Vigefimo quarto. Johannis Loccenii Lexicon Juri- 
dicum in Oitavo. Johannis Schefleri Svecia Literata in Ofta- 
vo-’ ©efmtpan fceràttar pan flgp effterfllianbe Tïaftater 
ÎUCbp CßCn 58cfofhtat Idtit verterá, ocp Vtpt fïoora Manualet 
infertt / Âorfr©cpoían/ Melancholies górbrijfroarel Sóbelfes ©epo- 
fa/ CEncftorö odj S^bCtíÓfaS îrôfl/ Pallions Compafs, ¿prifleít- 
ße Sórdíbrarsefploígpeet / gromnte SBarns ©fpíbigpeet/ £pe 
©óbas grönffantje 'Seen eííer îrifl aff vpflänbelfen l ©omfenö 
93afun / (Srcigpeetennes Setracptelfe'/ ©ageíigit ©ammccíj 
^Prooff/ 21 nbeítgit £ierte-Spr/ Sdttringj SXootf / Slnbelig OBdg- 
Wtjfare/ Slnbelig Sergman/ Slnbeligp £arpa. ©d áre ocp nä
ßte Qßdvcf ■ font pan paar Idtit verterá OCp Translatprerne for 
operas 2lrbete ftonógbt/QlemW. Secretearen Puffendorfts2íníeí)níng 
ttí npa Hilloriehj' <£afpar Sîeûmans Äärna vtpaff alfa Sôncr. Moi. 
len ^immelfle £idrl'eef$-Äpff/ font nu aff Translatoren reba drflr- 
ferbigat ocp äter betabit : ©pen 2lnbelíge <2J5atuftátIan font pan 
til alla ©treten förbättrat ocp ÄoppatffpcÉen bper til fogat/ oep A- 
grelii Arithmetica, pwiífená Privilegium 0Cp SWttißpeet pan aff Autor« 

rfwtngar for en wif Summa penningar ftgp ttlpanblat pafroer;
©ä emebanbetär billtgtocprättivift/ at bben fomaff ttt ($ubeltgit 
vpfdtp ffgp fäbanne npttige <213ercf vppdtagcr oep bper utpt flora SJle- 
bel oep omfoflningar anrodnber/ nid orp fram för ndgon annan dtp- 
niuta Srucpten erb förbpelen bper affvtpan proarjepanba anbras pin
tee oep ingreep ; Sórbenfluí pafroont Qßij pdr meb oeb i Ärafft afbet- 
taCSJdrt ôpne Sreff méplat forfdfra orp Privileges ponomSoof tertiä
ren ^enricpÄcpfer/ ©d orp panöSarn oefi (Jrfwingar at tngenSoot- 
teeftare eller Soofbinbare eller ndgon annan epoo bpen ocp wara 
tnd/ flat utpan panö ocp bperasf goba roillia ocp ©amtprtie fä 
Siöra flgp beplarptigp af bege pdr ofwannembe OBdrct/rppd ptvil- 
faé vpldggianbe/ aftrpcfianbe ocp Verterande tete allenafl pan flelff/ 
utpan ocp pans framlebne Saber fd floore ocp anfeenlige SDîebel 
befdflat pafroen £oo bper emoot panblar eder brpter genom nä- 
flon bpera aff bege beters efftertrpet / ocp d npo upldggianbe



CAROLUS

W t £ant>et/eUer inférante utfcrtff(g ifrän/ t^etí famme ftat til 
tu arbitrait erraff roara fàrfatfen I ccfj feiler tit mefcty gtôra^ 
ftriuftiß aff alle Exemplaren. alte fom OBe&er&öre
ijafroe figb ítfrfameíígen at effterrdtta. Sil pttermefcra rotflo 
fcafroe Sßij ©etta rneDI? egen Jpant» vnfcerffrifroit cd? metty £Bárí 
Äongt Secret befrdffta låtit. Datum @tO(fíjoíni fcCtt lÿ Septem- 
bris Anno l68f.



rade boktryckaren att gå in på hans villkor, köpte han ingenting. 
Bokbindarna kunde således, om de sammangaddade sig, driva ut 
en bok ur marknaden. Det enda fall, då man utan bokbindarnas 
förmedling kunde sälja böcker, var bokauktioner, men som det vill 
synas, förrättades även de av någon bokbindare såsom auktionator. 
Den äldsta bokauktionskatalog, man har, är från 1668, men är över 
en här bosatt holländares böcker. Stiernhielms böcker såldes däre
mot på ett mera egendomligt sätt. Någon katalog finnes ej mera, 
men i stället har bevarats själva kungörelsen om försäljningen. 
Denna skedde genom ett slags lotteri. Var bok var försedd 
med ett nummer, som svarade emot ett nummer å en lottsedel. 
Lotterna lades sedan i en låda, den 14 december skulle dragningen
ske, och sedan fick köparen se, »vad böcker lyckan honom till
skyndat». Sättet tyckes ej hava varit ovanligt, ty flera exempel på 
dylika lotterier finnas.

Från boktryckare och bokbindare vända vi oss till förläggarna, staten och 
Såsom vi minnas fanns icke under 1500-talet någon egentlig för- 
läggarverksamhet. En bok kunde bekostas antingen av staten, av 
en enskild person, av författaren själv, av boktryckaren eller av en 
Bokbindare. Alla dessa olika slag av förlag förekomma ock under 
1600-talet, ehuru naturligtvis i något olika proportion. Staten hade 
förut stått nästan alldeles främmande för litteraturen, men nu, genom 
Gustav Adolf, kom staten, tack vare bibeltryckstunnan, att bekosta 
en mängd både voluminösa och betydande arbeten. Så till vida 
var staten dock ej förläggare till dem, som Gustav Adolf överlåtit 
äganderätten till Schroderus. Men under den följande förmyndar
regeringen indrogs bibeltryckstunnan, och sedan inskränkte sig sta
tens litterära understöd till några tillfälliga anslag. Dylika utdelades 
flock icke så få. Så t. ex. erhöll Stiernhielm 1662 ett årligt anslag 
av 2,700 daler smt »för sina åtskilliga nyttiga materier och skrifter», 
°ch förut hade han till hjälp för Västgötalagens tryckning bekom
mit 600 daler. Likaså fick Rudbeck ett tryckningsbidrag till sin 
Atlántica. Men dessa anslag voro blott litterära understöd, och staten 
Bck därigenom ingen förlagsrätt till de ifrågavarande arbetena. Ett 
annat sätt att hjälpa en författare var att ålägga alla kyrkor i riket 
att köpa hans arbete. Däremot voro verkligen de av antikvitets
kollegiet och antikvitetsarkivet utgivna arbetena statens förlag, och 
fletta omfattade större delen av århundradets vetenskapliga littera- 
fnt- Enda möjligheten att få dylika arbeten tryckta var ett stats
anslag, ty köparna voro ytterst få, och i följd därav vågade sig 
lngen privat förläggare på dylika affärer.

Men staten hade även på ett annat sätt understött litteraturen.
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Under medeltiden hade ju de olika stiften varit de egentliga för
läggarna, och denna förlagsverksamhet återupptogo de på 1600-talet, 
ehuru nu delvis med statshjälp. Det första stift, som här kunde 
komma i fråga, var Uppsala. Av kronan erhöll universitetets bok
tryckare ett årsanslag av 50 tunnor spannmål, tryckerilokal och fri 
våning för sig och sitt folk. Universitetet bestod honom tryckpress 
och stilar. För detta var han skyldig att gratis trycka universitetets 
program, men för disputationer, arbeten av professorerna m. m. 
skulle han få betalt efter en viss billigare taxa, som noga fastställdes. 
På egna förlag vågade han sig sällan, och i allmänhet tyckas de 
böcker, som han utgav, hava varit den enskilde professorns förlag, 
så Rudbecks Atlántica. Detta arbete, till vilket författaren fått ett 
statsunderstöd av 5,100 daler kpt, trycktes blott i 500 exemplar. 
Om man får tro Rudbeck, gick avsättningen mycket trögt, och 
såsom förläggare gjorde Rudbeck tydligen en mycket dålig affar. 
Ty ännu så länge saknades en vetenskapligt intresserad publik.

Kort efter Uppsala fick Västerås ett eget tryckeri. Kontraktet 
mellan boktryckaren och domkapitlet var i det hela likartat med 
det i Uppsala. 1641 utgavs här en salukatalog, som troligen är 
den äldsta svenska, som finnes, och av denna katalog får man det 
intrycket, att de ojämförligt flesta skrifterna förlagts av biskopen 
eller domkapitlet. Förlaget består mest av skolböcker, synodalteser, 
predikningar, gravskrifter o. d.; böckerna hade bundits av domka
pitlets bokbindare och försåldes genom dess bokhandlare. Huru för
laget burit sig för domkapitlet, känner man ej. Men de flesta 
artiklarna voro tydligen begärliga, och några dyrbara förlag vågade 
man sig ej på. Ungefär på samma sätt gick det till i de andra 
stiften.

Under 1500-talet synas bokbindarna hava varit de egentliga för
läggarna. Men med det nya århundradet drogo de sig tillbaka från 
dylika affärer. De flesta böcker, de förlagt, hade de tryckt i Tysk
land, och då Gustav Adolf utfärdade ett förbud mot införandet av 
utrikes tryckta svenska böcker, blev det slut på denna trafik. Ville 
de nu förlägga några böcker, måste de vända sig till de svenska 
boktryckarna, och dessa ville troligen ej ge dem ett så billigt pris, 
att affären kunde bära sig. Först på 1670-talet började de på nytt, 
och att de då åter vågade sig fram, berodde antagligen därpå, att 
det vid denna tid blivit vanligt att genom ett privilegium skydda 
förlagsrätten. Det kom nu blott an på att skaffa sig ett privilegium 
på en bok, som visat sig gå i marknaden, och på 1670- och 1680- 
talen utdelades dylika mycket liberalt av kanslikollegium, t. o. m. 
så liberalt, att flera personer kunde få privilegium på samma bok.



mest efterfrågade litteraturen på några få

gräl och processer. Det var delvis för att

Det förefaller nämligen, som om vederbörande haft den föreställ
ningen, att man genom privilegier på ett billigt sätt uppmuntrade 
litteraturen, och ett privilegium gavs därför i regeln åt den förste, 
som bad därom. Detta lättsinne ledde emellertid till ett resultat, 
som var tämligen motsatt det avsedda, ty genom privilegierna 
monopoliserades den 
händer, och böckerna blevo dyrbarare än behövligt var. Dessutom 
höll man aldrig reda på privilegiebreven, och följden härav blev 
ett beständigt trassel, 
avhjälpa denna oreda, som censorsämbetet inrättades, ty i censors 
aliggande ingick även att hålla ett noggrant register på de privilegier, 
som Kungl. Maj:t utfärdat. I varje fall blev det nu svårare än förut 
att få ett privilegium, särskilt sedan censor librorum Ornhielm fordrat, 
att alla, som ägde några dylika, skulle vara skyldiga att inom en 
Viss tid anmäla dessa hos kanslikollegiet, »kunnandes då bliva 
examinerat, huru var och en sitt obtinerade privilegium fullgjort», 
ßessa svårigheter voro troligen anledningen till, att bokbindarna 
ater drogo sig från förlagsrörelsen och begränsade sig till bokbinderi 
och bokhandel. Deras förlag var för övrigt ej betydande och bestod 
mest i omtryck av äldre arbeten.

1600-talets egentliga förläggare voro boktryckarna, och praktiskt Meurer, 
taget torde alla hava varit förläggare. Det äldsta stora Stockholms
förlaget under detta århundrade var Ignatius Meurers. Som bok
tryckare började han redan 1613 och höll i till sin död 1672, således 
i nära sextio år. Hans synpunkt som förläggare var uteslutande 
praktisk, och han utgav blott sådana böcker, som kunde tänkas gå, 
mest omtryck av äldre upplagor, för vilka han slapp att betala något 
översättar- eller författarhonorar. Andra av hans förlagsartiklar till
höra tidens förströelselitteratur, och för betydelsen av en dylik hade 
Meurer en mycket öppen blick. Då han 1621 utgav den bekanta 
djursagan Reyncke Fozs, skrev han i företalet, att »det händer 
esomoftast, att tiden bliver mången ganska lång och förtretlig 
antingen på resor till lands eller vatten eller om aftonen hemma i 
husen, och därför åstundade många sådana böcker, som dock hittills 
mig veterligen icke varit av trycket utgångna». Någon gång kunde 
han dock vara smått generad för sina förlagsartiklar och uppgav 
hå icke ens, att han tryckt dem; så saknar den både plumpa och 
dumma folkberättelsen om Herr Polycarpus varje uppgift om tryckar», 
tryckort och tryckår — i stället säges den vara tryckt år 19251. 
Hans troligen bästa förlag var psalmboken. Denna hade förut tryckts 
utan all kontroll. Men 1645 fick man en officiell psalmbok, och på 
denna lyckades Meurer skaffa sig ett privilegium på åtta år, under t



vilken tid han hann att trycka ej mindre än fyra upplagor. En 
annan bok, om vilken han och andra boktryckare förde ett väldigt 
krig, var Kegelius’ Tolff andelige betrachtelser, och detta gräl är 
mycket belysande för den dåvarande publikens smak. Boken var i 
Tyskland ytterligt populär, och efter vad Schroderus försäkrar hade 
den där utgått i mer än femtio upplagor. Här i Sverige hade en 
gammal räntmästare förälskat sig i boken, låtit översätta den till 
svenska och på egen bekostnad utgivit den av trycket. Den över
sattes av Schroderus och var hans förlag, men icke dess mindre 
tjuvtrycktes den redan under Schroderus’ livstid en tolv eller femton 
gånger. Bland dem, som kastade sig på de andliga betraktelserna, 
var ock Meurer, som blott på ett år, 1642, utgav två upplagor. 
Detta tyckte Schroderus gå för långt, sökte och fick nu privilegium 
på sin bok. Men över detta kände sig Meurer högeligen upprörd: 
Om sådana böcker — skrev han — »som alla kristna människor 
åstunda, ej skulle få tryckas, så bleve jag och alla andra boktryckare 
ruinerade». Men något tjuvtryck vågade han nu ej göra.

Keyser. i6oo-talets största förlagsaffär var Henrik Keysers, och såsom jag 
redan nämnt var han icke blott boktryckare, utan ock bokbindare 
och bokhandlare. Förlaget var i stort sett av samma art som Meurers, 
ehuru något förnämligare. Omtryck av äldre arbeten utgjorde även 
här en huvudbeståndsdel, och naturligtvis var det framför allt religiösa 
arbeten, som firman förläde. Flera av dessa hade en strykande åt
gång, och Keyser, både far och son, hade stor talang att uppspåra 
arbeten, som tilltalade den tidens publik såsom Arndts Paradijs 
lustgård, som utkom i en mängd upplagor. Ännu populärare var 
Ausius’ Andeliga vattukälla, som också var Keysers förlag. Däremot 
var han ej från början förläggare till den kanske populäraste, En 
christens gyllene clenodium eller siäleskatt, av vars ytterst talrika 
upplagor blott en bråkdel återstår. När den först utkommit, är icke 
känt. Men den äldsta bevarade upplagan är av 1676. På 1680-talet 
började boktryckarna att fullkomligt slåss om den. Så passade 
Keyser på att skaffa sig privilegium på boken. Men en annan bok
tryckare, Ebert, som redan sålt två upplagor och hade den tredje 
halvfärdig, inlämnade då till Kungi. Maj:t en klagoskrift, som är 
ytterst belysande för 1600-talets bokmarknad. Två gånger — skriver 
han — »har Keyser mig den eftertryckt, men ändock haver jag 
honom det intet missunnat, alldenstund både han och jag och flera 
med oss sig därav förnöja kunnat, efter en sådan avgång på samma 
bok är, att hon på fyra års tid sju gånger är tryckt, vilket till
sammans gör 14,000 exemplar». Böneskriften hade väl till resultat, 
att Ebert fick färdigtrycka och försälja sin påbörjade upplaga, men

182



Keyser fick bibehålla sitt privilegium, vilket alls icke hindrade Ebert 
•att 1689 och 1690 trycka åtminstone tre upplagor. Då varje upp
laga tyckes hava utgått i 2,000 exemplar och upplagornas antal 
ganska säkert var över tjugo, har Siäleskatten nog utgått i närmare 
So,ooo exemplar. Denna popularitet är betecknande för tidens 
litterära smak. Vitterhet och vetenskaplig litteratur hade icke någon 
läsekrets, utan blott uppbyggelseskrifter, i de allra flesta fall över
satta från tyskan. Det var också nästan uteslutande på en dylik 
litteratur, som Keyser lade an, och ur den synpunkten är den 
katalog, som han 1685 gav ut över de böcker, på vilka han skaffat 
sig privilegium, mycket upplysande. Av skrifter, som med välvilja 
kunna anses hava en något vetenskaplig karaktär, finnas blott en 
fyra à fem. Allt det övriga är religiös litteratur: bibeln, handboken, 
psalmböcker m. m. Men framför allt hade han förlagt uppbyggelse
skrifter, och redan titlarna säga oss mycket: Saxonis Bibliska lust
gård, Arndts Paradijs lustgård, Kegelii Tolff andelige betrachtelser, 
Andelig vattukiälla, Korss-scholan, Melancholies fördrijfware, Födel
ses schola, Enkiors och faderlösas tröst, Passions compass, Christe- 
iige föräldrars skyldigheet, Fromme barns skyldigheet, The dödas 
grönskande been eller tröst aff upståndelsen, Domsens basun, 
Ewigheetenes betrachtelse, Dageligit samweets prooff, Andeligit 
hierte-uhr, Bättringz roos, Andelig wägwijsare, Andelig bergman, 
Andelig harpa o. s. v.

Litteraturhistorien är en aristokratisk vetenskap, som gärna blott 
sysselsätter sig med kulturens spetsar. För 1600-talet upptager den 
Stiernhielm, Columbus, Rudbeck och dylika författare, vilkas arbeten 
då kanske lästs av några hundratal. Men Siäleskatten nämnes ej 
ens, ehuru den förmodligen lästs av åtskilliga hundratusental. Och 
dock måste man medgiva, att bilden av 1600-talets andliga kultur 
blir mycket ofullständig, om man ei tar hänsyn också till de breda 
lagren.

De andra förlagen voro av ungefär samma karaktär som Keysers. Wankijf. 
Let enda undantaget var Wankijfs. Han hade 1669 blivit kungl. 
boktryckare, och själva tryckeriet var för honom tydligen huvud
saken. Hans förlagsartiklar äro därför ej på långa vägar så talrika 
som Keysers. Av skolböcker tryckte han nästan inga, och ej heller 
deltog han i den så ivriga kapplöpningen om psalmböcker och 
Manualer. Lika litet utgav han några visor och folkberättelser. 
Aven de religiösa uppbyggelseskrifterna voro jämförelsevis få och 
av en kulturellt högre art än Keysers — såsom De la Serres Tankar 
°ui ewigheten. Däremot omfattade hans förlag stora och dyrbara 
at beten såsom bibelupplagorna 1674 och 1688, Nya Testamentet
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1677, Videkindis Gustav Adolfs historia, Sylvius’ översättning av 
Ericus Oláis krönika o. d. Så förnämliga och lärda arbeten vågade 
de andra sig ej på, och Wankijf skördade ej heller något guld 
på dem.

Privat- Fortfarande utgåvos en mängd arbeten på författarens eget förlag 
löriag. e][er mec| välvilliga gynnares hjälp. Vid 1600-talets början voro 

dessa senare, liksom under det föregående århundradet, oftast religiöst 
sinnade borgare, som förälskat sig i någon tysk bok och därför be
kostade översättning och tryckning. Men dylika exempel på ett 
borgerligt mecenatskap bliva mera sällsynta mot århundradets mitt, 
och i stället blir det nu aristokratien, som understöder ett mera 
vetenskapligt författarskap. Särskilt utövade Magnus Gabriel De la 
Gardie en rent furstlig frikostighet, och innan antikvitetskollegiet 
fått bibeltryckstunnan, bekostade han större delen av den veten
skapliga litteratur, som trycktes. Genom reduktionen utblottades 
emellertid adeln, och staten, som skulle träda i stället, var varken 
lika frikostig eller lika pålitlig; jag har redan anfört ett av de många 
exemplen på, huru illa det kunde gå en författare eller en bok
tryckare, som åtagit sig något arbete på regeringens uppdrag.

Författar- Till sist några ord om författarhonoraren. Dylika tyckas sällan 
honoraren. frava förekommit. Väl omtalas i åtskilliga arbeten, att boktryckaren

förläggaren »förnöjt» översättaren, men huru detta skett, säges mig 
veterligen aldrig. I regeln fick väl översättaren eller författaren göra 
sig betäckt genom de dedikationer, med vilka han försåg sitt arbete. 
Metoden hade ju praktiserats redan under 1500-talet och tillämpades 
långt in på 1700-talet. Det är också anledningen till, att nästan 
varje arbete är försett med en mängd dedikationer. Men någon 
gång tyckes redan nu det betalningssätt hava använts, som sedan, 
under frihetstiden blev mera vanligt: att författaren av förläggaren 
fick ett antal exemplar, som han sedan till egen profit fick försälja. 
Så honorerades de författare, vilkas arbeten utgåvos på antikvitets
kollegiets förlag. För ett dylikt arbete erhöll författaren den s. k. 
tertialen d. v. s. en tredjedel av upplagan. Men följden blev natur
ligtvis den, att författaren först uttog och försålde sin tredjedel, 
varefter de staten tillhöriga två tredjedelarna förblevo osålda. Ännu 
1774 låg större delen av Peringskiölds arbeten kvar i antikvitets
arkivet, och då synas exemplaren hava sålts som makulatur.

För- Under 1600-talet kunde en författare därför svårligen livnära sig 
''odida** På sin penna. Det enda undantaget var bröllops- och begravnings- 
stälining. poeterna, och deras diet tyckes hava stått svältgränsen mycket nära. 

Dessutom ansågs yrket ungefär identiskt med tiggeri. I en 1664 
utfärdad stadga om åtskilliga oordningars avskaffande heter det:



»Ingen må fördrista sig, om lian ej varder bedin, skriva någon grav
skrift vid 12 daler silvermynts böter. Om brudskrifter, nyårsskrifter 
och andra tiggarskrifter vare samma lag». Som bekant förbröt sig' 
Lucidor mot denna förordning, och hans process, till vilken jag 
sedan skall återkomma, visar, huru ett dylikt författarskap i regeln 
utövades. Lucidor tyckes hava varit sin egen förläggare. Men av 
en begravningsräkning från 1696 framgår, att sorgehuset ibland 
kunde vara det. Bland utgiftsposterna upptagas nämligen 20 daler 
till papper för gravskrifterna, 12 daler i tryckarlön och 36 daler till 
den, som skrev gravskrifterna. Till karakteristiken hör ock, att 
poeten här figurerar tillsammans med likbärare, snickare, klockare 
och kuskar.

Någon annan vitterhet vågade man sig knappt på, om man undan
tager »visor tryckta i år». Den nästan ende 1600-talspoet, som 
åtnjöt ett socialt anseende, var Stiernhielm, men den första upp
lagan av Hercules fick han antagligen bekosta själv, och efter vad 
det förefaller var upplagan mycket obetydlig, blott några få exemplar. 
Först tio år senare vågade Sal. Georg Hantsches efterleverska att 
På egen bekostnad trycka en samlad upplaga av Stiernhielms 
dikter. Denna måtte emellertid hava gått, ty 1688 utgav Bengt 
Höök ånyo en. Skogekär Bärgbos Swenska språketz klagemål 
trycktes antagligen på författarens egen bekostnad, och de flesta 
av tidens poeter fingo aldrig -— om man frånser religiösa för
fattare som Spegel — sina dikter tryckta. Lucidors Helicons 
blomster trycktes långt efter författarens död, visserligen hos 
Wankijf, men ej på dennes förlag. Förläggare var i stället en bok
hållare, Johan Andersin, som antagligen hoppades att därmed göra 
en god affär, men som i stället råkade ut för åtskilligt obehag, som 
också är karakteristiskt för ] 600-talets litterära förhållanden, särskilt 
för uppfattningen av poeter och poesi. Andersin hade naturligtvis 
På vanligt sätt anhållit om privilegium och även fått ett dylikt. 
Olyckligtvis hade han i sin upplaga intagit en dikt vid Conrad 
Gyllenstiernas bröllop, över vilken denne hade tagit mycket illa vid 
S1g- Conrad Gyllenstierna var nu visserligen redan död, men hans 
andra hustru levde och besvärade sig hos sin svåger Christoffer 
Gyllenstierna, som då var överståthållare. Denne tog också i med 
kraft. Helicons blomster tyckes hava kommit ut i bokhandeln den 
1 mars 1689, och några dagar senare förbjöd överståthållaren all 
försäljning av boken. När Andersin sedan kom till boklådorna, 
fick han höra, att man lagt beslag på alla exemplaren. När jag 
sedan kom hem — fortsätter han — »förnam jag av husfolket, att 
riågra av stadsvakten hade varit i mitt hus och frågat efter mig,
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lovandes drickspengar att fa veta, varestjag skulle vara». Morgonen 
därpå gick han »helt bittida hemifrån, full av skräck och ångest», 
och vågade sig sedan icke till sin bostad, då »jag fått höra, att 
vakten är uti mitt hus allt sedan i går morgse kl. 6 hela dagen 
och natten över».

Andersin hade onekligen rätt att känna sig upprörd över detta 
behandlingssätt. Han hade fått Kungl. Maj:ts privilegium på att 
utgiva boken, med censuren hade överståthållaren ingenting att 
göra utan censor librorum och kanslikollegium, och vad den för
gripliga bröllopsskriften beträffar, hade Lucidor av hovrätten blivit 
frikänd för den anklagelse, som Conrad Gyllenstierna riktat mot 
honom. Visserligen fick Andersin behålla sitt privilegium, sedan 
det förgripliga arket indragits, men någon upprättelse för Gyllen- 
stiernas övergrepp fick han icke, och detta visar bäst, huru en hög 
herre den tiden kunde behandla en stackars litteratör.

1600-talets litteratur hade således att kämpa mot många svårig
heter. Någon författar- och förlagsrätt fanns icke, och privilegiet 
var — såsom vi sett — en mycket klen ersättning. Skråtvånget 
och censuren, som förlamade det fria ordet, voro andra fiender. 
Men svårast av alla hinder var allmänhetens brist på kultur. Ty 
litteraturen formar sig dock alltid mer eller mindre efter publiken, 
och skulle vårt land få en verklig litteratur, måste allmänheten först 
uppfostras. Det var denna uppgift, som främst förelåg för 1700-talet.
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ID min skildring av vikingatiden sökte jag att Huvud- 
teckna bakgrunden till tidens litteratur. Jag '.™es fboej 
framhöll då den betydelse, som konungens littera-
hird, marknadsplatserna och offergillena haft. 
De svenska köpmansresorna upphörde redan 
under medeltiden, och några nya motiv till- 
kommo således icke längre på denna väg. Vid 
hoven, konungens och stormännens, voro där
emot fortfarande, både under medeltiden och

turen.

1500-talet, de litterära och konstnärliga intressena koncentrerade, 
ße snart sagt ende, som då ägde en europeisk bildning, voro vasa
konungarna och stormän som Erik Sparre och Hogenskild Bielke. 
Om Kristinas hov har jag redan talat. Men de karolinska konungarna 
Voro däremot litterärt och konstnärligt ointresserade. Karl Gustav 
och Karl XII voro i varje fall ständigt upptagna av krig, och ej 
heller stormännen voro några mecenater med undantag för Magnus 
trabriel De la Gardie. Utan honom skulle århundradets litteratur 
vara betydligt fattigare. Men ej heller han kunde framtrolla någon 
litterär blomstring. Den tredje faktorn, offergillena, hade visser
ligen med kristendomens införande upphört att verka. Men till ersätt- 
ning för den hedniska mytologien kommo under medeltiden legender 
°ch exempelpredikningar. Med reformationen sinade denna källa. 
Predikningarna blevo teologiska och moraliska, och några protestan
tiska legender funnos icke. Söndagar och helger träffades väl sock
nens inbyggare såsom förut på kyrkovallen, men där fingo de varken 
höra om Tor eller om jungfru Maria. 1600-talet hade i stället fått 
<n annan litterär bakgrund.

En större litterär blomstring är i nyare tid icke gärna möjlig utan 
nn huvudstad, och en bland orsakerna till att Tyskland i litterärt av
seende så länge stått tillbaka för de övriga kulturlanden, bör säker- 
hgen sökas däri, att Tyskland saknat ett centrum för sitt andliga
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liv. Huvudstadens kraftiga utveckling sammanhänger ock i regeln 
med en ökad litterär livaktighet. I staden Paris’ historia är det 
särskilt tre perioder, som beteckna stadens utveckling — lioo-talet, 
1600-talet och 1800-talet — och alla tre sammanfalla tämligen nära 
med den franska litteraturens storhetstider.

Sverige hade hittills saknat en egentlig huvudstad, ty reforma
tionstidens Stockholm — staden »inom broarna» — var knappt 
annat än ett appendix till slottet. Invånarantalet var obetydligt. 
Ännu vid Gustav Vasas död torde staden ej hava varit mycket folk- 
rikare än våra dagars Borås, och i en mantalsförteckning från 1582 
upptagas blott 327 borgare och 563 K. M:ts tjänare, vilket väl torde 
motsvara ett invånarantal på omkring 5,000 personer1. Ännu 1635 
kan man ej anslå Stockholms befolkning högre än till 10,000 à 
15,000 personer. Men med en huvudstad av dessa blygsamma pro
portioner kunde tydligen icke något litterärt liv uppblomstra; aldra 
minst var en livaktig världslig litteratur möjlig. Ett litterärt verk
samt samhälle måste såsom bakgrund hava ett rörligare, friskare liv 
än det en dylik befästad skråköping kunde framkalla, andra och större 
intressen och — framför allt — andra gynnare än de småkrämare, 
som ännu stodo i spetsen för borgerskapet.

1 I de övriga städerna funnos 1571: i Kalmar 335, i Söderköping 213, i Västerås 
171, i Norrköping 152, i Vadstena 135, i Arboga 128 skattande personer, i övriga 
städer, om vilka uppgifter finnas, ändå mindre. Andra, om vilka uppgifter för detta 
år saknas, hade mera, så t. ex. funnos i Uppsala enligt 1566 års mantalsregister 3 präster, 
151 borgare, 224 Kungl. M:ts tjänare och 15 adelstjänare ; i Gävle 1 präst, 163 borgare, 
och 42 Kungl. M:ts tjänare o. s. v. Dessa siffror torde giva ett ungefärligt begrepp 
om invånarantalet i våra städer, såvida man beräknar, att varje mantalsskriven hus
fader haft ett hushåll av omkring fem personer.

2 Detta stöder jag på följande grunder. Enligt samma uppgift funnos i staden 
och på malmarna 3,784 hus och gårdar, av vilka blott 846 tillhörde skattskyldige 
borgare, de övriga »andra fria ståndspersoner». Då i summan 14,953 blott ingå de 
1,413 borgarna, deras familjer och tjänstefolk samt främlingar i staden, bör man skatta 
de övriga »fria ståndspersonerna» och deras tjänare (= adeln, dess och kronans 
tjänare) åtminstone till dubbelt så många. Även på en annan, vida säkrare väg kommer 
man till samma resultat. 1675 föddes i Stockholm i runt tal 1,800 barn. Vid 1900- 
talets början föddes omkr. 33 pr tusen och 1760 föddes 39.8. Antaga vi, att det 1675 
föddes 40 på tusen högre kunna vi svårligen gå — komma vi till ett invånarantal 
av 45,000. Även med 45 per mille — vilket är orimligt högt — komma vi ej lägre 
än till 40,000.

Men med 1636 — under den utmärkte Klas Flemings överståt- 
hållareskap — började Stockholms storstadstid. Vid folkräkningen 
1663 antecknade man »14,953 människor — adeln och kronans 
tjänare undantagna», en uppgift, som häntyder på ett invånarantal 
av minst 40,000 och snarast 45,000 personer2. Denna summa är
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icke obetydlig, särskilt om vi betänka, att folkmängden 1840 eller 
nära 200 år senare ej uppgick till mer än 84,000 personer. Med 
dessa 40,000 à 45,000 invånare var Stockholm dock en storstad 
efter den tidens populationsförhållanden1. Hela Sverige räknade 
nämligen omkring en miljon invånare, och förhållandet mellan lan
det och huvudstaden var då således ungefär detsamma som i slutet 
av 1800-talet.

Den verkliga betydelse, som Stockholm nu erhållit för landets 
kultur, angives dock blott ofullständigt genom dessa siffror. Vik
tigare är, att hela stadens karaktär hade blivit en annan. Förut 
hade staden blott varit en obetydlig köping, vars invånare utgjorts 
av småborgare och hantverkare. Nu först blev huvudstaden ett 
andligt centrum för landet.

Under den äldre vasatiden hade Stockholm knappt varit ett kung
ligt residens i vår tids mening. Den kungliga familjen förde då en 
tämligen ambulatorisk tillvaro och flyttade från det ena slottet till 
det andra för att där förtära kronans inkomster, vilka ju huvudsak
ligen bestodo av naturaprestationer och därför med största ekono
miska fördel konsumerades på platsen. De senare vasaregenterna 
hade väl ett mera stadigvarande hov i Stockholm, men de ständiga 
krigsföretagen och resorna hindrade dock staden från att därav 
draga någon egentlig fördel. Först med Kristina blev hovet sta
tionärt i Stockholm, och detta hov kunde i glans och prakt upp
taga tävlan med de främsta i utlandet. Kring drottningens person 
flockade sig hela den yngre adeln, utländska makter upprätthöllo 
vid hovet mer eller mindre stadigvarande legationer, och den unga, 
nöjeslystna och snillrika drottningen omgav sig med en hel stab av 
hovfolk och utländska lärde, vilka buro samtidens mest frejdade 
namn.

Viktigast var dock, att Stockholm nu blivit förvaltningens medel
punkt. Under 1500-talet och ända till 1634 års regeringsform hade 
denna förvaltning ännu samma primitiva karaktär som under medel
tiden. Konungen vistades mest på resor för att i de olika lands
ändarna övervaka fogdarna och rådslå med ortens mest inflytelse
rika personer. Genom den nya centrala förvaltning, som infördes 
under förmyndarregeringen, blev rådet d. v. s. den högsta aristo
kratien bofast i Stockholm; Oxenstierna ville t. o. m. genom lag 
tvinga rådsherrarna och övriga högre ämbetsmän att hava hus i

1 Sedan denna tid har ju folkmängden stigit med jättesteg. Det iolkrika England 
räknade under 1600-talets senare del endast fem miljoner inbyggare..
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Stockholm, dit de nyskapade kollegierna förlagts. I varje fall sam
lade sig landets adliga ämbetsmän i huvudstaden. Då dessa år 
dessutom voro tiden för aristokratiens kraftigaste utveckling, bidrog 
naturligtvis inflyttningen av landets främsta och mest förmögna sam
hällsklass i högst väsentlig grad till huvudstadens förkovran. Den gav 
även anledning till en förändring av dess yttre fysionomi, i det att 
nya, praktfulla adelspalats — såsom Oxenstiernas, De la Gardies, 
Wrangels, Bondes m. fl. — nu började att resa sig vid sidan av den 
äldre tidens anspråkslösa borgarhus. Och adeln under senare delen 
av 1600-talet hade onekligen i viss mån blivit en annan än förut; den 
hade allt mer blivit en civil ämbetsmannaklass, eller rättare: först 
nu uppstod det en civil ämbetsmannaklass, vilken visserligen var 
adlig, men till en icke ringa del rekryterades av borgarsöner, vilka 
erhöllo adlig sköld. Den äldre vasatiden hade sökt att skapa ett 
ämbetsmannastånd, men icke nått längre än till den ringaktade, om 
ock fruktade skrivarklass, vars mest typiske representant är Göran 
Persson. Först under Gustav Adolf och ännu mer under förmyn
darregeringen börjar adeln att övergå i civil statstjänst. Ifrån att 
hava varit oberoende, kring hela landet spridda jordbrukare bliva 
frälsemannen nu företrädesvis civila och militära ämbetsmän. Redan 
under Kristina stiga de ofrälse Johan Skytte och Adler Salvius till 
rådsherrar på grund av civil duglighet, och under Karl XI följas de 
av otaliga andra — Lindschöld, Björnklou m. fl.

Detta civila ämbetsmannastånd, koncentrerat i huvudstaden, 
förmöget och bildat, hade naturligtvis en helt annan betydelse 
för det litterära livet än den äldre tidens i regeln obildade, 
jordbrukande frälseklass. Först med dessa civila ämbetsmän er
hålla vi en litterär publik d. v. s. förutsättningen för en litteratur 
i egentlig mening.

Men icke heller stadens gamla invånare blevo kvar på samma 
ståndpunkt som under reformationstiden. Den nya perioden i Stock
holms historia betecknar ock den svenska handelns uppblomstring, 
och att så är, vittnar om den oerhörda energi, som det svenska 
folket uppbjöd under dessa prövningens år. Denna kraftyttring var 
så stark, att den räckte till icke blott att utföra Sveriges mest be
tydande krig, utan även till att lämna ett överskott för den fred
liga idens värv. Odhner anför några belysande siffror. 1635 gav 
Stockholms tullkammare blott 50,000 rdr i inkomst, men tio år 
senare hade denna inkomst stigit till 300,000 rdr. 1633 anslogs 
rikets hela järntillverkning till 50,000 skeppund, men 1640 utskeppa
des endast av stångjärn 85,000 skeppund, och 1642 hade denna 
utförsel stigit till 135,000 skeppund. Även såsom handelsstad var



Stockholm utan gensägelse landets centrum. Dess utländska han
del utgjorde, enligt vad Odhner uppgiver, i anseende till kapital
värde och tullavkastning omkr. 5/g av Sveriges och Finlands samt
liga städers. Påtagliga bevis på det ökade handelsintresset hava 
vi i den första bankens upprättande (1656), i stiftandet av flera 
handelskompanier och i försöken att grunda ett svenskt kolonial
välde.

Denna handelns pånyttfödelse, särskilt huvudstadens merkantila 
uppsving, återverkade även på litteraturen. Även borgerskapet 
hade nu fått litterära intressen. I en partiskrift från 1650 heter 
det: »Sedan borgmästarna begynt tala franska och italienska och 
hava en bok eller några under armen, när de komma till ämbetet, 
så blir det så gement att tala om salt och kläde; då måtte man 
låta höra, vad Tacitus säger och huru vid hovet tillgår».

För de flesta av 1600-talets borgare sträckte sig väl de litterära 
mtressena ej längre än till smaken för bröllops- och begravnings- 
dikter, men de borgerliga festerna hade dock fått en mera litterär 
karaktär än förut, och den omständigheten, att man nu fått ett skrå 
av yrkespoeter, häntyder på, att poesien — låt vara i dess mest 
prosaiska och kälkborgerliga form — i viss mån blivit en nödvän
dighetsvara även för den burgna medelklassen, särskilt i huvud
staden.

Först nu blir litteraturen fast knuten till huvudstaden. Där Stockholm 
verka de flesta av landets mera betydande diktare; vid dess sida och ,lttera-. turen,
nailer sig Uppsala visserligen ännu uppe, men redan under frihets
tiden betecknas även universiteten såsom — i litterärt avseende — 
småstäder; den gustavianska tiden driver ett nästan obarmhärtigt 
gyckel med »de Lundska muserna», och de Uppsaliensiska slippa 
knappt bättre undan, d. v. s. huvudstaden känner sig allt mer och 
'■ner såsom landets andliga centrum, och denna huvudstadens 
litterära livskraft är också mätaren på landets.

Publikens smak är alltid i hög grad bestämmande för litteraturen. 
P’en nya bildade publiken var företrädesvis världslig, världslig var 
°ck dess smak, och litteraturen tog naturligtvis ett starkt intryck 
härav samt blev — väl ej kvantitativt, men kvalitativt — över
vägande världslig. Även litteratörerna, som förut med få undantag 
tillhört det andliga ståndet, visa sig nu i regeln vara lekmän.

Men under 1600-talet var kyrkans makt så långt ifrån bruten, att 
den tvärtom vid första blicken synes fullkomligt behärska det all- 
männa åskådningssättet. Det lägre folkets läsning var fortfarande, 
sasom vi sett, nästan uteslutande religiös, och den nya, mera bil
dade publiken var ännu jämförelsevis fåtalig. Den världsliga littera-
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K! turen och det världsliga åskådningssättet hade därför ganska svårt 
att kämpa sig fram mot den ännu övermäktiga lutherska kyrkan. 
Innan vi vända oss till vetenskapen och skönlitteraturen, skola vi 
därför söka skapa oss en bild av det religiösa tillståndet i 1600- 
talets Sverige.

Vignett ur Karl X Gustavs bibel (1655).
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ORTODOXISMEN

Å Karl XI 1693 firade hundraårsminnet 
av Uppsala möte, kunde han, från sin 
synpunkt sett, med stolthet blicka till
baka på det gångna seklets utveckling. 
Den likformighet och den ordning, som 
för honom stodo såsom ideal, voro 
strängt genomförda; den svenska stats
kyrkan hade utvecklats till ett i flera 
fall förträffligt ämbetsverk, och all makt 
och myndighet även i andliga ting var 
samlad i den enväldige konungens hand.

Den långa kampen om kyrkans frihet hade avgjorts genom 1686 års 
kyrkolag, i vilken kyrkan gjordes till ett organ för staten och ställdes
1 ett så starkt beroende av denna, att det onekligen låg en viss san
ning i de ord, som fälldes av den hetlevrade och modige dalaprästen 
J- Boethius. »Konungen hava de — yttrade han om lagens för
fattare — uppsatt för en herre uti den dyrköpte Jesu Kristi försam
ling, att han ock uti de stycken, som Jesu Kristo tillhöra och dess 
församlings regering, skulle efter eget behag och godtycke och annat 
stadga och förordna... In summa: det fattas icke mycket, att de 
lcke hava velat gjort den salige konungen till en påve och antikrist.»

Den individuella frihet i andliga ting, som ännu fanns under den 
äldre protestantismens dagar, hade vid tiden för jubelfesten redan

Orto- 
doxismens 

kulmen 
1693.

ersatts av en förstelnande likformighet. Församlingsmedlemmen 
skulle t. ex. bevista gudstjänsten i sin kyrka och tilläts icke att efter 
godtycke välja en annan, och hospitalspredikanten i Linköping, som 
rakat utdela nattvarden åt några, som tillhörde domkyrkoförsamlingen, 
atalades härför, ehuru han undslapp med en varning, emedan man 
förmodade, att han icke gjort det av »någon arghet», men konsi
storiet tilläde, att om han vidare utdelade nattvarden åt »någon, som 
borde komma till domkyrkan», så skulle denna avvikelse från god 
ordning »komma att stå honom dyrt». I denna uniformitetssträvan

*3 Illustrerad Svensk Litteraturhistoria. II. I93



Hand
boken.

Psalm
boken.

Kyrko
lagen.

fullföljde Karl XI:s tid blott de tendenser, som kunna sparas 
tillbaka ända till Laurentius Petris dagar, och konungen — i allt 
en verkställighetens man — bragte de arbeten till avslutning, på 
vilka den ena kommissionen efter den andra fruktlöst arbetat 
under närmare ett århundrade.

Jag har redan nämnt kyrkolagen av 1686, som ersatte 1572 års 
kyrkoordning. Den slutliga redaktionen av detta arbete torde kunna 
anses såsom Lindschölds verk.1

Då Karl XI tillträdde regeringen begagnades ännu 1614 års hand
bok. Då denna först utfärdades, åtföljdes den icke av någon befall
ning om dess bruk; snarare kan sägas, att Gustav Adolf blott gav 
sitt tillstånd till dess begagnande. Men den nya handboken av 
1693, som för övrigt jämförelsevis föga avviker från den gamla, ut
färdades av konungen »till orubbad regel och rättesnöre», varifrån 
ingen skulle understå sig att avvika.

Redan 1645 hade man erhållit ett för rikets alla kyrkor gemensamt 
böneformulär, och femtio år därefter fingo vi vår första strängt offi
ciella psalmbok. Ännu i kyrkolagen av 1686 hette det härom: »De 
psalmer, som härtill varit brukade och uti Uppsala-psalmboken äro 
införda, skola ock härefter vid gudstjänstens förrättande sjungas; där 
ock några andra, av gudelige och lärde män författade, befinnas vid 
överseendet komma överens med Guds ord och trons renhet samt 
tjäna till andakt och uppbyggelse, må de jämväl tryckas och vid 
gudstjänsten brukas». Men en dylik valfrihet var i själva verket 
alldeles stridande mot karaktären i det symbolismens tidevarv, som 
nu nått sin kulmen, och friheten blev även av kort varaktighet.

Tanken på en ny psalmbok utgick från Svedberg. Han och hans 
i dåvarande vän Urban Hiärne började nämligen på egen hand en revi

sion av den gamla Uppsalapsalmboken, uteslöto föråldrade psalmer, 
rättade rim och meterfel i andra, diktade och översatte själva nya 
samt lånade och omarbetade andra, som funnos i nyare samlingar 
av svensk religiös poesi. Därvid hjälptes de av den sedermera så 
bekante Jakob Boethius, då ännu lektor i Västerås. På Svedbergs 
initiativ nedsatte konungen 1691 en kommission, bestående av biskop 
Erik Benzelius d. ä., Svedberg och professorn i Uppsala Israel Kol- 
modin, med uppdrag att inkomma med ett förslag till ny psalmbok; 
»dock — yttras det i konungabrevet härom — måste vid de bekanta 
psalmerna, vilka tillförene finnas i de auktoriserade psalmböckerna 
och församlingen kan merendels utan bok sjunga, ingen märklig 
ändring ske utan den där högnödig skattas.»

1 Av äldre förslag äro Laurelius’ och Emporagrius’ — båda från 1655 — de vikti
gaste. I bägge hävdas ännu kyrkans frihet gent emot den världsliga makten.
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Svedberg, som var kommittéens drivande kraft, arbetade raskt, 
delvis med hjälp av Spegel och Petrus Lagerlöf, och redan på våren 
1693 kunde han översända sitt arbete till Uppsala att granskas av 
den teologiska fakulteten därstädes. Allt tycktes lova en god utgång, 
ty förslaget gillades och underskrevs av ärkebiskopen och alla teologie 
professorerna, och även en av prästeståndet nedsatt kommission hade 
blott några obetydliga rättelser att göra. Svedberg vågade då med 
konungens tillstånd1 att utgiva sitt arbete, och 1694 utkom den s. k. 
Svedbergska psalmboken, innehållande 482 psalmer. Av dessa kan, 
enligt Totties undersökning, Svedberg själv antagas hava författat 
16 och översatt 20.

Under denna tid, då den teologiska grälsjukan vid minsta oför
siktighet bröt ut, var det dock ingalunda lätt att giva ut religiösa 
arbeten, isynnerhet om dessa skulle tillmätas en symbolisk karaktär. 
Den trätlystne biskop Carl Carlsson lyckades också, biträdd av super
intendenten Jakob Lang och professor Crispinus Jernfeld, uppväcka 
en storm emot det Svedbergska arbetet, som förklarades innehålla 
svåra irrläror; så t. ex. stämplades versen: »Then tu ock födde af 
tin krafft» såsom obiblisk, ty enligt Hebreerbrevet födde fadern sonen 
icke av sin kraft, utan av sitt väsen. Likaså ansågs uttrycket: »på
tog mans hamn» såsom kätterskt, ty då det svenska »hamn» mot
svarade det grekiska »phantasma», innehöll denna vers en förnekelse 
av Kristi sanna mänskliga natur och en förnyelse av gnosticismens 
och manikeismens doketism. Anmärkningarna — säger Tottie, vars 
samvetsgranna framställning jag här följt — »utgöra ett belysande 
exempel på ortodoxismens sed att bedöma alla kyrkliga livsyttringar, 
således även psalmdiktningen, ur synpunkten av sträng dogmatisk 
noggrannhet».

Emellertid framfördes dessa anmärkningar med en sådan häftighet, 
att även Karl XI imponerades och nedsatte en ny kommission för 
att ånyo pröva förslaget. Granskningen, i vilken även Svedbergs 
trenne angripare deltogo, mynnade emellertid ut i några obetydliga 
anmärkningar, och det såg ännu en gång ut, som om den Svedbergska 
Psalmboken skulle slippa fri, i synnerhet som konungen själv för
klarade, att »allt vad de gjort så stort väsende av att vara så grovt 
kätteri och villfarande meningar stannar allenast uti en onödig orda
träta». Emellertid hänvisades förslaget till en ny granskning av 
samtliga Sveriges och Finlands biskopar, och vid detta möte blev 
den Svedbergska psalmbokens öde beseglat. Dels klandrade man

1 Samtidigt erhöllo professorerna Olaus Rudbeck och Harald Valierius i uppdrag att 
sätta musik till psalmerna. Det vill synas, som om Valierius så gott som ensam utfört 
detta uppdrag.
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de ändringar, Svedberg gjort i de av ålder brukliga psalmerna, och 
särskilt ansåg man, att för stor hänsyn tagits till versens välljud, 
under det att psalmboken framför allt borde vara »ren och oanstötlig 
för de lärde och ljus och tydlig för de enfaldige»; dels framställdes 
anmärkningar mot såväl de uteslutningar av gamla som de tillägg 
av nya psalmer, som Svedberg gjort. Då biskoparnas mening gillades 
av den i religiösa ting undergivne konungen, kunde således den 
Svedbergska psalmboken, vars tryckning Svedberg av egna medel 
hade bekostat, ej längre användas. Den blev även ofördröj ligen 
konfiskerad, och Svedberg erhöll aldrig full ersättning för de utgifter, 
han fått vidkännas för arbetets tryckning, som dock skett på rege
ringens uppdrag.

Den nya psalmboken, som redigerades av de vid det nyssnämnda 
mötet församlade biskoparna, blev emellertid endast en reviderad 
upplaga av den Svedbergska. Mindre ändringar frånsedda, nöjde 
man sig med att utesluta 75 nummer och tillägga 6, så att hela 
antalet steg till 413, varjämte man ofta återgick till de gamla läs
arterna i de psalmer, som Svedberg bearbetat. Denna nya psalmbok, 
som 1695 godkändes av Kungl. Maj:t — den är även bekant under 
namnet 1695 års psalmbok — utkom året därpå för första gången 
av trycket och blev, som bekant, gällande till 1819. 1698 utfärdades 
påbud om, att denna psalmbok, och ingen annan, skulle i rikets 
kyrkor begagnas.

De uteslutna psalmerna voro i allmänhet de, som Svedberg tillagt, 
men även många av dessa hade fått stanna, vilket framgår därav, att 
den gamla Uppsalapsalmboken blott innehållit 182 svenska psalmer. 
I den definitiva samlingen inrymdes således psalmer av Spegel, 
Svedberg, Arrhenius, G. Ollon, Columbus, Lagerlöf, Lindschöld, 
I. Kolmodin m. fl.

De mest betydande psalmisterna voro Svedberg, Spegel och Jacob 
Arrhenius,1 vars Psalme-Profver utgåvos 1689 samt i ny, tillökad upp
laga 1691. Dikterna äro i allmänhet enkla och flärdlösa, formen är 
ren — kanske bättre än Spegels — men något stort religiöst patos 
äga de icke, lika litet som tidens övriga psalmdikter. Ty ett dylikt 
finnes i själva verket blott under de betydelsefulla brytningarna i 
folkens liv. Det fanns under den första kristna tiden, under Luthers 
och Olavus Petris dagar, men detta patos fanns icke på Karl XI:s tid

- psalmbokskommittéernas och de symboliska skrifternas period. 
Och där ett dylikt patos icke finnes, där finnes heller icke någon 
äkta psalmdiktning. Den andliga folksången — ty en sådan är 
psalmen ■ är icke något kommittéarbete, utan denna sång måste välla

1 Född 1642, död 1725 såsom professor i Uppsala.
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fram ur folkets eget bröst, och liksom vid den världsliga folkvisan 
är det menige man, som själv avgör, vad som bör bibehållas och 
vad som bör förkastas. En tid, då en psalms värde uppskattas icke 
efter dess poetiska kraft och religiösa lyftning, utan efter dess dog
matiska renlärighet, kan för övrigt ej vara den andliga diktningens 
blomstringsperiod.

Samma stridslystnad, som den Svedbergska psalmboken väckte till Kate- 
liv, framkallades ock av den nya katekesen. Någon uniformitet på kescn- 
detta område hade den äldre reformationstiden ej känt till. Luthers 
berömda barnbok hade väl redan 15441 översatts på svenska, men 
det dröjde länge, innan den lyckades tillkämpa sig en fullt domi
nerande plats i undervisningen. Massor av andra utländska katekeser 
översattes, och även en mängd svenska författades, såsom av Olavus 
Petri, Laurentius Paulinus, Johannes Matthiæ, Laurelius, Terserus 
m. fl. I det ena stiftet sköttes undervisningen på ett sätt, i det 
andra på ett annat. Men det var klart, att det begär efter likformig
het, som nu kan spåras på alla områden, särskilt här skulle göra 
sig gällande, ty inom undervisningen var onekligen en dylik enhet 
till fördel. Önskningar i denna riktning uttalades ock vid ett par 
tillfällen av prästeståndet, men först 1686 nedsatte regeringen en 
kommitté för detta ändamål. De flesta av medlemmarna voro dock 
upptagna av andra bestyr, och arbetsbördan kom att nästan uteslutande 
falla på Spegel. Då dessutom regeringen till ytterlighet påskyndade 
arbetet, var det ej att undra på, att detta blev ett hastverk.

För sin nya katekes begagnade Spegel dels äldre svenska arbeten, 
dels och framför allt några tyska, bland dem även Speners Einfältige 
Erklärung. Valet av förebilder var onekligen gott, ty i dem gjorde 
sig gällande en praktisk tendens, som eljes ej var vanlig under detta 
renlärighetens tidevarv. Men Spegel hann ej med vederbörlig om
sorg sammansmälta de olika källskrifter han begagnade, och hans 
katekes har därför blivit kallad ett mosaikarbete.

Den av Spegel i kommittéens namn utarbetade katekesen blev 
emellertid gillad av konungen och utgiven redan 1686 under titeln : 
JE M. Lutheri Catechismus med enfaldige spörsmål förklarad och 
efter höga öfverhetens befalhing utgången, på thet presterna enhälligt 
öfver hela rijket skola bruka samma sätt vid ungdomens undervisning 
och förhör uti kristendomens stycken.

Knappt hade emellertid arbetet lämnat tryckeriet, förr än stormen 
bröt lös. Många anmärkningar voro befogade — dock näppeligen 
den för irrlärighet — men ofta vittna de, såsom Tottie påpekar, »om 
den renlärighetsformalism, bokstavsträldom och stridslystnad, som ut-

1 Denna upplaga finnes blott kvar i ett fragment. Den äldsta bevarade är av 1567.
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gjorde skuggsidan av tidevarvets teologiska och kyrkliga strävanden». 
Karl XI gav dock vika för stormen, lät indraga boken och anbefallde 
dess förnyade granskning. Efter åtskilliga meningsbrytningar erhöll 
slutligen ärkebiskop Svebilius i uppdrag att med ledning av de gjorda 
anmärkningarna omarbeta Spegels katekes. Svebilius fick endast två , 
månader på sig, men lyckades det oaktat att till allmän belåtenhet 
fullborda verket. Denna nya Svebiliska katekes blev därpå 1689 
gillad och stadfäst såsom en norm för religionsundervisningen i 
hela riket.

Bibelöver- Samtidigt voro Karl XI:s män sysselsatta med ett vida mera om
sättningen. fattan(je och maktpåliggande arbete — bibelöversättningen. Redan

Laurentius Petri hade varit betänkt på en omarbetning av den första 
översättningen, Karl IX och Gustav Adolf likaså, men av ansatserna 
blev icke något annat resultat, än att den gamla översättningen 
— efter en obetydlig revision — utkom i en ny upplaga 1618. Ej 
heller nu nådde man det åsyftade målet. Karl XI nedsatte väl 1691 
en bibelkommission, bestående av Erik Benzelius d. ä., Svedberg, 
Kolmodin och Rönnow, men då dessa började konferera med den 
teologiska fakulteten, som skulle granska deras arbete, visade det 
sig, att man ej kunde enas om principerna, och prästeståndet, som 
1693 yttrade sig i frågan, uttalade sig i allmänhet emot alla större 
förändringar i den gamla översättningen, som man betraktade nästan 
med samma ögon, som katolikerna betraktat versio vulgata. Svedberg 
tyckes hava stått ensam om sin åsikt, att den nya översättningen 
borde — såsom den kungl. instruktionen befallde — troget återgiva 
originalet. »Jag bliver — skrev han — vid min mening, som jag 
alltid haft och som ingen kan mig den betaga, nämligen att vi borde 
hava Guds heliga ord i den mening och det förstånd, som Herren 
Gud oss det givit haver.» Men då även ärkebiskopen anslöt sig till 
dem, som ville behålla »de gamla ordasätten», och lyckades få frågan 
hänskjuten till rikets samtliga konsistorier, avstannade arbetet. 1695 
erhöllo väl biskoparna befallning att granska bibelkommissionens 
översättning, men då dessa, som i allmänhet voro fiender till en ny 
tolkning, i stället föreslogo att med några förbättringar blott omtrycka 
1618 års bibel, blev detta också konungéns beslut. Den nya bibeln, 
som utkom 1703, skiljer sig således från Gustav Adolfs endast däri, 
att några smärre förändringar vidtagits, tryckfel rättats o. s. v., men 
i det hela återgiver denna liksom Gustav Adolfs texten i den s. k. 
Gustav Vasas bibel.

Det arbete, som reformationens män påbörjat och i vilket de 
hade sett den protestantiska rörelsens grundval: ett rent och klart 
återgivande av bibelns ord — detta arbete avstannade nu under
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Titelbladet i Karl XITs bibel av 1703. 
Efter original i Kungl. Biblioteket.





De ledande 
kyrko

männen.

Stats
kyrkans 
förfall.

symbolismens århundrade av konservativ räddhåga att rubba det 
estående. Men däri ligger ock en antydan om, att den reforma

toriska rörelsen uttömt sin kraft och att statskyrkan — liksom den 
atolicism, som föll för Olavus Petri — hade börjat stelna i sina 

gamla former.
Tager man en överblick över de ledande personligheterna inom 

c et andliga ståndet under denna tid — och vi hava dock namn 
j°m. $vebilius, Spegel, Svedberg, Gezelius far och son, Erik Benzelius 

ä. m. fl. skall man också finna, att dessa framför allt äro 
ramstående ämbetsmän. De äro ypperliga stiftschefer, de verka 

nitiskt i folkupplysningens tjänst och de bidraga verksamt till för
svenskningen av de nyvunna provinserna. Men de äro knappt några 
stora teologer. Och i själva verket kan detta icke väcka någon för
undran. Man var övertygad om, att statskyrkan satt inne med all 
sanning, och man hade därför ej behov av att söka någon ny. Att 
vidare utveckla denna sanning var heller icke rådligt, ty över allt 
urade försåt, och även den mest ortodoxe löpte dock fara att bliva 
eskylld för irrlärighet, så vida han vågade sig ut på de egna far

vattnen. Den teologiska litteraturen under denna tid består därför 
toest av kateketiska och pedagogiska arbeten, predikningar, upp- 
yggelseskrifter o. d., och frånser man den teologiska disputations- 

flteraturen, som förefaller ganska värdelös, återstår knappt annat 
an Gezeliernas s. k. Bibelverk.

Oetta arbete, som återger bibeltexten efter 1703 års upplaga, 
toen i anmärkningarna anför avvikelserna från grundtexten och 

uthers sista version samt vidare innehåller förklaringar och parallell
ställen, påbörjades av den om Finlands kultur högt förtjänte biskop 
Johannes Gezelius d. ä. (1615—1690) —för övrigt känd såsom tide- 
Varvets flitigaste läroboksutgivare — och fortsattes av hans son och 
efterträdare Åbobiskopen Johannes Gezelius d. y., som har den 
uvudsakliga förtjänsten av detta arbete. Själv hann han dock blott 

att (1711 och 1713) utgiva Nya Testamentet. Det Gamla utgavs 
örst efter hans död (1718) av hans måg, biskopen i Växjö David 
Und, som därvid lade sista handen. Det utkom 1724—28.

I å undervisningens fält började kyrkan förlora sitt inflytande. 
en egentliga folkupplysningen och den lägre bildningen över 
uvud stodo väl fortfarande under prästerskapets ledning, och på 
etta område fortsatte särskilt Johannes Gezelius och Spegel 
itiskt det verk, som påbörjats av Paulinus. Men den högre under

visningen emanciperade sig allt mer från kyrkan. På Paulinus’ tid 
ade gymnasier och universitet företrädesvis varit prästseminarier, 

°ch nästan blott teologiska ämnen hade där studerats. Men redan
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i 1649 års skolordning, av vilken 1693 års blott är en revision, hade 
de reala vetenskaperna tillkämpat sig ett rum, och även vid universi
teten arbetade sig dessa mer och mer fram; universiteten började 
övergå till världsliga ämbetsmannaskolor, och i samma mån kommo 
också teologerna, sysselsatta med sina renlärighetstvister, att stå 
främmande för det verkliga livet.

Under denna period står prästerskapet ännu på höjden av sin 
tids bildning, och de ledande männen kunna ännu sägas vara ledare 
för kulturlivet i allmänhet. Men de äro det ej längre ensamma. 
Vid sidan av dem hade det uppstått ett världsligt lärt stånd, och 
detta var mer än det andliga känsligt för de nya idéerna. Det var 
därför tydligt, att ledningen så småningom skulle glida över i lek
männens händer. De andliga, som icke följde med sin tid, blevo 
efter; de upphörde att främja kulturen, och snart förmådde de heller 
icke att hejda dess utveckling.

I verkligheten hade kyrkan således, trots det lysande i dess yttre 
maktställning, förlorat en god del av sitt inflytande, och protestan
tismen hotade att övergå till en död form, vilken icke längre fylldes 
av det liv, som pulserat i reformationstidens kyrka.

»Religionen här i landet — yttrar en skarpsinnig italiensk iakt
tagare, som på Karl XI:s tid besökte Sverige — sitter för övrigt 
icke djupt», och av den engelske ambassadören Whitelocke’s skildring 
av det religiösa tillståndet i Sverige kort efter det trettioåriga krigets 
slut finner man, att de maktägande egentligen blott intresserade 
sig för enheten i bekännelsen, icke för det religiösa livet.

Tvenne samtal äro härför belysande. Det första fördes av ärke
biskop Lenæus och Whitelocke:

Whitelocke: Det är en lycklig belägenhet att leva tillsammans i enighet, 
men man tillåter ej här var och en att tänka som han vill i andliga saker.

Ärkebiskopen: Ingen må gå efter sina egna inbillningar eller nya tankar, 
som äro stridande emot den antagna läran, och gör någon det, så bestraffa vi 
honom strängeligen.

Whitelocke: Det är något för hårt, och det tyckes, som om kyrkan tillagt 
sig nästan detsamma som ofelbarhet.

Ärkebiskopen: Sådant veta vi alldeles icke av, men söka endast att före
komma oenighet i församlingen och tvedräkt dess medlemmar emellan.

Whitelocke: Detta är ganska gott, men jag tvivlar, att det kan vinnas i 
denna världen, där förargelse måste komma.

Ärkebiskopen: Men ve den, genom vilken den kommer!
Whitelocke: Den kan även så lätt komma genom för stränga band på 

ens tänkesätt som genom nya meningar.
Ärkebiskopen: Vi pålägga ingen att tro något, som ej grundar sig på 

Guds ord.
Whitelocke: Vilken uttyder det ordet?



Ärkebiskopen: Guds församling.
Whitelocke: Jag tror, att den heliga skrift bäst uttyder sig själv.
Ärkebiskopen: Det är sant, men lärde män kunna bäst undersöka de där 

befintliga mindre tydliga ställena.

Det andra samtalet fördes mellan Karl Gustav och Whitelocke.
Whitelocke: Vi (i England) hava visserligen olika tankar i religionssaker, 

men utan att den allmänna säkerheten därigenom på något vis störes.
Karl Gustav: Men mig tyckes, att den dock löper fara, om ej enighet i 

religionen bibehålles.
Whitelocke: Vi kunna ej däri se någon fara och anse såsom en alla 

kristna tillåtlig frihet att dyrka Gud, på vad sätt de finna tjänligast för sin själ.
Karl Gustav: Men föreställom oss, att detta sättet ej vore överensstämmande 

med Guds ord.
Whitelocke: Det bliver då för deras räkning, som följt det.
Karl Gustav: Men åligger det icke högsta makten att leda och föra dem 

till den rätta vägen?
Whitelocke: Vi anse bättre att genom saktmodighet och förmaningar föra 

dem tillrätta än att göra det med våld och lägga bojor på människors sam
veten, som här sker.

Karl Gustav: Men om man genom saktmodighet ingenting kan uträtta? 
Whitelocke: Då hava de största skadan därav.
Karl Gustav: I denna sak äro vi något nogräknade här i landet.

Men ej heller i Sverige saknade man alldeles blick för kyrkans 
mre förfall, och särskilt hade Svedberg öppet öga för ortodoxismens 
stora brist.

»Jag suckar och hjärteligen klagar, — skrev han — så ofta jag därpå tänker, 
huru illa de flesta lutheraner förstå ku th eri lära, huru illa dé förstå, vad tron 
år på Frälsaren Herren Jesus Kristus, menande, med det de med sinnet och 
minnet fatta och med munnen bekänna, att de genom tron allena på Kristus 
skola salige varda, så skall ock tron vara allena, och likasom hålla för en 
katolsk och villfarande lära: driva, öva och bevisa trons frukter — goda 
gärningar. Och så tro och så leva de flesta, bättra’t Gud! Gå de i kyrka och 
På sina vissa tider om året till Herrans nattvard och därjämte leva i allehanda 
syndiga köttsens gärningar — ingen nöd: sola fides, stortron skall allt göra’t. 
Ingen skall säga dem annat än de äro goda lutheraner och kristna samt bliva 
utan någon gensaga saliga.» Ack min Gud! — utropar han kort därefter — 
du, som uppväckte och utrustade Lutherum med din frimodighets anda att 

’gen föra den kristliga läran om trona, uppväck ock en Imtherum, som med 
lika frimodighet och välsignat eftertryck förer igen ett kristligt leverne!»

Till det kyrkliga förfallet bidrog ock, att pastoraten betraktades 
hästan såsom en familjeegendom. Den, som ville hava ett gäll, 
ansågs skyldig att — som det hette — »konservera» (d v. s. gifta 
sig med) företrädarens änka eller dotter, och t. o. m. en man som 
Svedberg kunde helt ogenerat föreslå en i sina kunskaper klen präst 
till erhållande av ett pastorat i Skarastiftet, emedan han lovat, att 
han, därest han fick gället, skulle gifta sig med företrädarens änka.
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Den 
religiösa 
under- 
ström

ningen.

I regeln voro lantprästerna föga bättre än bönder, och även i Spegels 
stift — Linköping — som väl var ett bland de bättre, fnnnos präster, 
som alldeles saknade böcker, t. o. m. bibeln.

Och dock må man icke överdriva. Hos mången, särskilt inom det 
andliga ståndet, hade religionen väl blivit blott en form, för folkets 
stora massa var kyrkan kanske i främsta rummet en polisinrättning, 
som sörjde för god ordning och för övrigt ej inverkade på känsla 
och moral. Men även här fanns det på bottnen något kvar av den 
äktä protestantismens syn på livet. Vi behöva blott taga Karl XI 
till exempel. Hans redbara, enkla, allvarliga plikttrohet spirar dock 
upp ur den protestantiska religionens mark, och samma plikttrohet 
möta vi hos de karoliner, som flärdlöst utan knot, utan att ens 
reflektera följde den svenska fanan i död och fångenskap. Ty varför 
gjorde de väl detta? De hade säkerligen icke något intryck av 
Karl XII-övermänniskan, icke ens av Tegnérs »Kung Karl, den unge 
hjälte», knappast av fosterlandets krav i vår tids mening, utan den 
makt, som bestämde deras världsåskådning, i fält och i rysk fången
skap, var den protestantiska tro, med vilken de uppfostrats i hem
landet — en religion, som icke klemat med dem, som heller icke 
eldat deras känsla, men som lärt dem att lyda och att med tack
samhet mot försynen taga livets onda dagar lika väl som dess goda. 
Det var icke en religion för tänkare, ty karolinen grubblade aldrig 
över tillvarons gåtor, utan läste sin bibel med barnets naiva upp
fattning, det var heller icke en religion för känslosamma själar, ty 
andligt svärmeri låg karolinen fjärran, utan han tog allt lugnt och 
jämt, men det var en religion för män, och en religion, som bäst 
passade för den karolinska tiden: fri från kalvinismens dystra plikt
känsla, sund och glad.

Vid en dylik religion kan ett folk dock icke i längden bliva 
stående. Den lämpade sig för den enkle krigaren i kung Karls 
armé, men knappast för ett folk i fred, allra minst för en ungdom, 
som ständigt var utsatt för nya intryck från utlandets kulturström
ningar, och 1600-talets ortodoxism kan därför i viss mening sägas 
hava fallit på samma gång, som Karl XII:s envälde ramlade.

Redan under denna tid märka vi, huru den börjar avlösas å ena 
sidan av den religiösa indifferentism, som förbereder och mynnar 
ut i 1700-talets upplysningsfilosofi, liksom denna i Frankrike för
bereddes av »les libertins», och å den andra av vissa rörelser, i 
vilka den religiösa känslan tog sig ett utbrott, sedan statskyrkans 
portar blivit stängda för känsla och fantasi.

Fritänkeriet var väl ännu föga utvecklat här i Sverige. Visser
ligen yttrade De la Gardie 1670: »att vår ungdom i främmande
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■Mi

land super mycket ont in, det är att beklaga. Men det är mer att 
beklaga, att de här i landet supa in atheismum, förrän de resa.» 
Likaså skriver en antecknare om livet på Kristinas tid, »att en och 
annan gjorde i sin tanke kvickt narr av gudstjänsten eller låtsade 
endast för syns skull sätta foten dit». Men »ateismen» yttrade sig 
väl ännu blott i likgiltighet för de religiösa formerna.

Mera betydande var den motsatta rörelsen. Den starka religiösa 
känsla, som fanns på bottnen av nationallynnet, men som nu icke 
längre leddes av statskyrkan, denna kraftiga religiösa fantasi, som 
fordom tagit sig ett uttryck i medeltidens mystik, den måste dock 
skaffa sig ett utbrott, och detta skedde i den farsot, som under 
Karl XI:s tid drog fram genom landet och särskilt härjade de av 
ålder mest religiöst anlagda bygderna — i trolldomsraseriet. Medel
tidens vilda hallucinationer vände åter tillbaka, hela tillvaron be
folkades på nytt av demoniska väsen, och inbillningskraften, som 
den protestantiska förståndsmässigheten så länge hållit i tygeln, blev 
åter lika fri, som den varit på Birgittas och Petrus de Dacias tid.

Men den tog sig ock ett annat uttryck och hade tagit sig det 
redan innan stormaktsväldets fall.



EN för vår tids uppfattning mest betydande, 
i varje fall intressantaste av 1600-talets reli
giösa personligheter är Jesper Svedberg, ty 
hos honom återfinna vi mer än hos andra 
den äkta, gammalsvenska religiositeten med 
dess mystiska grundton, dess dragning åt 
apokalyptiska fantasier och dess rikt poe
tiska läggning. Till sin naturell erinrar han 
om en av 1300-talets drömmare, men en

medeltida drömmare, som blivit uppfostrad och bildad under den
förståndsklara protestantiska ortodoxiens gyllene tid. Denna na
turell, som även återfinnes hos hans vida ryktbarare son, undergick 
hos denne en ny skiftning, beroende därpå, att Swedenborgs upp
fostran var naturvetenskaplig och att hans bildningsperiod samman
föll med den uppspirande rationalismen.

Jesper Svedberg föddes i Dalarne 1653. På fädernet tillhörde 
han en gammal bergsmannasläkt; på mödernet var han av präster
lig härstamning, och denna börd var nog icke utan inflytande pa 
hans naturell. Det är nämligen en gammal iakttagelse, att bergs- 
mannasläkter ofta hava anlag för mystik; likaså att bergsfolk i regeln 
äro mera religiöst anlagda än slättbygdens invånare. Och hade 
Svedberg från föregående generationer ärvt det svärmiska, religiösa 
sinnelaget, var det tydligt, att detta hos ett så fantasirikt barn som 
den unge Jesper än mera skulle utvecklas genom den första upp
fostran. Hans barndom förflöt nämligen i en avlägsen bygd, dit de 
nya idéerna från huvudstaden knappt trängde fram, och hans för
äldrahem var ett enkelt, gammaldags hus, i vilket bibeln utgjorde 
den enda, men också dagliga läsningen. Den religiösa fantasien 
hos honom började därför tidigt att hämta näring från detta studium, 
och liksom före honom Birgitta diktade även han redan såsom barn 
om sitt eget liv efter bibelns legender. Så t. ex. höll han vid sex 
års ålder på att drunkna, men räddades i sista stund. Själv såg han
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i den överståndna faran ett djävulens försåt. »Kanske» — yttrade 
han sedermera — »han, som är en slug ande, hade kunnat märka 
något på mig, att jag torde i längden göra honom och hans rike 
något avbräck.» Då han var nyss fyllda tretton år, hade han i dröm
men en uppenbarelse — konkret och livlig — både av de fördöm
das kval och av himmelrikets sällhet, och man märker, att Svedberg 
lätt kunnat utvecklas till en religiös fantast, så vida ej andra in
flytelser nu kommit till och verkat i en motsatt riktning. Men vid 
tretton år skickades han till Uppsala; därifrån for han till Lunds 
universitet och så åter tillbaka till Uppsala. De impulser, han mot
tog vid de lärda högskolorna, vöro rakt motsatta dem, som förut 
påverkat honom —- klassiska studier, benhård logik och nykter, pro
testantisk skolastik. Han kan icke hava undgått att röna intryck 
såväl av dessa studier som av den nya omgivning, i vilken han kom, 
men den religiöst anlagda fantasimänniskan satt för djupt i hans 
väsen, för att han skulle bliva fullkomligt omvänd. Någon lärd teo
log blev han aldrig, hans inbillningskraft stöttes snarare tillbaka av 
den protestantiska skolastiken, och under hela sitt liv visade han 
en påfallande likgiltighet för de renlärighetstvister, som så intresse
rade hans samtida. Ej heller synerna och uppenbarelserna från det 
fördolda upphörde, även om deras intensitet dämpats av de klassiska 
och teologiska studierna samt av det praktiskt verksamma liv, han — 
olikhet med sonen — förde. Denna predisposition gjorde honom 
emellertid alltid mycket benägen att sätta tro till alla de under, 
som av den folkliga godtrogenheten berättades.

Den ovilja, han på grund av sin naturell hyste mot dogmatiska 
tvister, utvecklades än ytterligare genom en resa han gjorde. Sedan 
han 1683 blivit prästvigd och ingått ett förmöget gifte samt blivit 
regementspredikant, företog han nämligen en längre resa till utlan
det — icke till de lutherska universiteten i Tyskland, av vilka han 
blott på genomresa besökte några, utan egentligen till England, 
Frankrike och Holland. Den lutherska exklusivitet, han möjligen 
ännu hade vid utresan, försvann nu nästan alldeles, och särskilt 
nödgades han att med tanken på den katolska kärleksverksamheten 
' Frankrike erkänna: »De uti sin villfarande tro efterkomma enfalde- 
hga Kristi befallning. Vi uti vår stortro, som hos oss härskande 
är, öva inga barmhärtighetsverk ». Och klarare och klarare rann 
det upp för honom, att religionen dock väsentligen var liv och icke 
lära. Denna resa, som varade i två år, hade således ett stort in
flytande på Svedbergs utveckling. De religiösa tendenserna hos! 
honom togo nu en avgjort praktisk riktning, och både härigenom 
samt genom sin breda, toleranta uppfattning utvecklades han
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från en mystiskt anlagd svärmare till en av frihetstidens före
gångsmän.

Kort efter hemkomsten utnämndes han till hovpredikant och 
lyckades genom sina praktiska, friska predikningar, kanske också 
genom sitt varmt konungska sinne, att vinna Karl XI:s synnerliga 
ynnest — en ynnest, som han även bibehöll hos sonen. Tack 
vare detta stöd steg Svedberg ganska snabbt. 1690 utnämndes 
han till kyrkoherde i Vingåker, 1692 blev han professor i Uppsala 
samt kallades genom konungens nåd 1702 till biskop i Skara stift, 
på vilken plats han förblev till sin död 1735. Och han gjorde sig 
även förtjänt av de utmärkelser, som tillföllo honom, ty i nästan 
alla de kyrkliga företag, som utfördes under Karl XI:s regering, tog 
Svedberg en verksam del, icke sällan — såsom vid psalmboken och 
bibelöversättningen — såsom den ledande och drivande kraften. 
Om hans språkliga arbeten får jag sedan tala, och såsom stiftschef 
verkade han med ett rent protestantiskt nit i folkupplysningens 
tjänst. Ej blott att han livligt intresserade sig för katekesundervis
ningen — inom vilken han var en ivrig fiende till den mekaniska 
utanläsningen, vilken han sökte motverka genom att utgiva en läro
bok, som icke var uppställd i frågor och svar — utan han upp
rättade även ett tryckeri i Skara, från vilket billiga folkskrifter och 
skolböcker utgåvos; vid sockenkyrkorna sökte han inrätta ett slags 
lånebibliotek, och vid sidan av den dyrbara s. k. Karl XII:s bibeln 
lyckades han få utgiva en billig folkupplaga, varigenom den kost
bara boken kunde spridas i vida kretsar.

Som predikant var Svedberg — jämte Spegel — den måhända 
främste på sin tid, och i hans predikningar levde den äldsta refor
mationstidens enkla, praktiska och bibliska föredrag på sätt och vis 
åter upp. Under ortodoxismens tid hade predikan sjunkit ned an
tingen till ett världsligt vältalighetsprov eller till ett torrt, lärt före
drag, som, vilka fördelar det än kunde hava med avseende på dispo
sition, polemisk skärpa och logisk klarhet, i varje fall icke fylldes 
av något religiöst liv. Svedbergs föredrag brister mycket ofta i 
dispositionen, framställningen är icke sällan vulgär, de bibliska citaten 
användas ofta till övermått — i alla dessa fall står den mera konst
närlige Spegel över Svedberg — men å andra sidan är det något 
friskt, folkligt hos honom, som saknas hos de övriga, syftet är all
tid praktiskt, och Svedberg inlåter sig varken på någon religiös 
polemik eller på dogmatiska tvistepunkter; däremot kan han icke 
alltid undertrycka sina mystisk-apokalyptiska tendenser. I varje 
fall är det en renhjärtad, originell personlighet, som träder oss till 
mötes med sina individuella egendomligheter, sina starka anti-

206



patier och sympatier, och det är denna personlighet, som binder 
samman föredragets olika delar. Svedbergs predikningar1 äro näm
ligen till skillnad från tidens övriga starkt subjektiva, och i denna 
subjektivism ligget budskapet om en ny tid.

Det var emellertid först med pietismen, som denna subjektivism Svedberg 
skulle framträda i en mer eller mindre direkt opposition mot stats- pietismen. 
kyrkan.

Under Svedbergs mannaålder började den pietistiska rörelsen 
även i Sverige, men ehuru Svedberg i mycket sympatiserade med 
denna, kan han dock icke räknas som pietist redan av det skälet, 
att han med sin motvilja mot dogmatiska tvister varken tyckes hava 
tagit reda på pietisternas stridsskrifter mot de ortodoxe eller dessas 
svar, och den personliga beröring, han i Stockholm hade med pie- 
tisterna, var obetydlig. Men å den andra sidan sällade han sig 
ännu mindre till deras vedersakare. I sin självbiografi berättar han 
en historia, som ej illa karakteriserar hans uppfattning av de båda 
Partien. »Och må jag — skriver han — ej hava långt betänkande 
vid att här berätta, vad som sig i Stockholm tilldrog. En kyrko
herde från landsbygden, som var nog världsligt sinnad, den jag väl 
kände, predikar där i största församlingen annandag pingst, och i 
förmågo av dessa textens ord: »Så älskade Gud världen» etc. far 
gruveliga ut mot s. k. pietister och fördömer dem till nedersta hel
vetet med ganska häftig iver. Han varder av kyrkoherden (i den 
ifrågavarande Stockholmsförsamlingen) bjuden till gäst om mid
dagen. De sitta under aftonsången och pläga sig in på midnatten, 
berömmande varandra, vilka pelare de voro i församlingen och rena 
ftones ivrige försvarare och nitälskande förfäktare mot pietisterna. 
Den samme prästen låg sedan om morgonen på gatan, att alla, som 
den dagen gingo i ottesången, sågo honom där ligga som en so i 
°renligheten.» Den skildring, Svedberg inför prästeståndet gav av 
den enda konventikel, han av vetgirighet besökt, var i det hela 
ytterst sympatisk, även om han ogillade, att lekmän uppträdde så
som präster och att pietisterna på grund av vissa prästers synd
fullhet förnekade dessa förmågan att utföra prästerliga handlingar, 
•^in skildring slutade han med följande för det renläriga ståndet 
beska ord: »Således gick där till, som nu sannfärdeliga berättat är. 
Jag går därmed hem väl förnöjd. Men innan jag kom hem i mitt 
härbärge, det jag hade på Norrmalm icke långt ifrån Barnhuset, 
hjälp, Herre min Gud, vad syndigt väsende jag då hörde, på källarna,

Svedbergs viktigaste predikosamlingar äro Guds barnas heliga sabbats-ro (1710— 
12) över årets evangelier samt Sanctificatio sabbati (1734) över årets epistlar. En 
lärobok i predikokonsten är hans David och Nathan (1713).
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krogarne och i månget hus. Och på detta taltes intet på riksdagen. 
Glad var jag, att jag själv fick se och höra, huru det egentligen gick till 
hos de s. k. pietister. Går det så på andra orter hos dem till, är det 
visserligen en stor synd att dessa förtala, lasta, fördöma och förfölja». 

Religiösa Även inom statskyrkans råmärken funnos — utom Svedberg — 
de, som kommit till insikt om ortodoxismens stora brist. Redan 

kyrkan, innan pietismen från Tyskland spritt sig till Sverige, hade röster 
höjt sig mot statskyrkans ensidiga formalism. Dan. Ananders 
Nova concionandi methodus (1683) — ett i många avseenden 
betydande arbete — yrkar starkt på den protestantiska predikans 
reformering i mera enkel, kristlig och praktisk riktning, och Oluff 
Ekman, författare av Siönödz-löffte (1680), klagar likaledes bittert 
över det religiösa livets förfall. Särskilt vänder författaren sig 
mot sina ståndsbröder: »Vet man — skriver han — vad som sig 
tilldragit i gamla och nya testamentet, vilka kätterier varit hava 
och äro, kan man vederlägga dem, kan man klokt och snällt 
disputera och svara till allehanda invändningar, ävensom upp
finna något nytt, artigt och subtilt, då tycker man allt vara väl 
beställt». Detta var dock icke det väsentliga. »Vi måste — fort
sätter han hava den innerliga kärlek, som visar sig i nit och
iver för Guds ära. Men var finnes väl denna kärlek? Hava vi icke 
våra ögon mera riktade på underhåll och inkomster än på Guds 
ära och de arma fårens föda? Kan man icke frukta, att de flesta 
äro nöjda, allenast folket går i kyrkan, brukar Herrans nattvard 
och förer ett i någon mån dygdesamt leverne?»

Svarmare. Hos anc[ra yttrar sig denna religiösa rörelse i en utpräglad fiend
skap mot statskyrkan — såsom hos de av tyska mystiker påverkade 
finska svärmarne, Ulstadius, Ulhegius och Schäfer samt hos den 
halvt sinnessjuka Eva Frölich, vilken på 1680-talet utgav en följd av 
rasande, vanligen på tyska tryckta stridsskrifter mot Stockholms- 
prästerna1. Utländska uppbyggelseskrifter av Arndt,2 Thomas a 
Kempis,'1 De la Serre,4 Scriver,5 Johan Gerhardt m. fl. äldre för- 

Några titlar torde vara tillräckliga för att belysa innehållet: Eine warhaftige 
Propheceyung und Auszlegung über 2 Pet. Cap. 3 wegen der neuen Himmel (1686) 
och Evangelium vom dausendjährigen Reiche Christi (1687).

Fyra böcker om een sann christendom utkom redan 1647 48 och omtrycktes 1695- 
Paradijs lustgård utkom 1648 (i två upplagor) och omtrycktes sedan upprepade gånger. 
Även den tyska upplagan trycktes i Stockholm 1696.

Den första upplagan av Christi efftcrfölielse är av 1666, och under samma år
hundrade utgåvos upplagor 1675, 1684 och 1695.

1 anckar om ewigheeten utkom 1677 i tvenne olika översättningar, den ena av 
1 liornas Hiärne, den andra av Petrus Brask, vars tolkning ånyo utkom 1685 oc^ 
1694. Brask försvenskade ock 1686 De la Serres Dödstankar.

6 Hans TrQste-skatt utkom 1697.
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fattare, vilka hade en större eller mindre frändskap med den pietis
tiska rörelsen, började nu översättas och utgivas i nya upplagor, 
och även svenska original utkommo -—■ såsom t. ex. Ett andeligit 
apoteek1 av Catharina Gyldenstierna.

1694 utfärdades det första plakatet mot religiösa »privata samman-l Konven- 
komster i husen och andra hemliga conventícula». Detta edikt, ,t',kel‘° plakaten.
som hotade de skyldige med stränga straff, var dock ännu närmast 
avsett för Sveriges tyska provinser, och först 1702 tyckes den pie
tistiska rörelsen hava uppmärksammats i det egentliga Sverige. Men 
därmed inleddes en hel rad av processer och åtal. Förbrytelserna 
Voro oftast ej svårare, än att de anklagade beskylldes för att hava 
samlat sig i någon meningsfrändes hus för att genom religiösa sam
tal, psalmsång, bibelläsning och andliga föredrag gemensamt upp
bygga varandra. Någon större utbredning fick pietismen dock knappt, 
förr än efter fredsslutet, då de svenska fångarna strömmade tillbaka 
från Ryssland och Sibirien, ofta med en helt annan blick på livet 
än de haft, då de en tjugo år förut dragit ut med den unge hjälte
konungens glada segerhär. »Vi kommo — skrev en av karo
linerna — igenom denna utvärtes nöd till närmare eftertanke om 
vårt andliga tillstånd.» På sina förvisningsorter studerade de nu 
flitigt religiösa skrifter, och de läste dem med en annan uppfatt
ning än förr. Helst valde de nu pietistiska eller pietistiskt färgade 
nrbeten, och till egen och kamraters uppbyggelse överflyttade de 
dem ej sällan till modersmålet. Även samlade de sig till gemen
samma andaktsstunder, ofta utan prästerlig ledning, och konven- 
tikelväsendet var därför redan i Sibirien fullt utbildat. Men när de 
sedermera återvänt till Sverige och där ville fortsätta detta liv, grep 
statskyrkan in, ty dessa nya »lägervanor» betraktades ej med samma 
överseende som de, vilka det trettioåriga krigets veteraner en sjuttio 
är förut fört med sig till Sverige. Skildringen av den strid mellan 
statskyrka och frikyrka, som nu utbröt, tillhör dock icke detta 
tidsskedes historia; ej heller är här platsen att lämna en framställ
ning av de dogmatiska skiljaktigheterna mellan båda eller redogöra 
Aör den litteratur av småskrifter, i vilka pietismens satser fram
ställdes.

1 Boken utgavs dock först (1677) på tyska i Riga samt året därpå på svenska.

3 4 Illustrerad Svensk Litteraturhistoria. II. 209
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Teo
logien.

TEOLOGI OCH FILOSOFI

översikt av det allmänna kultur-

I

Synkre
tismen.

detta århundrade spåra vissa rörelser, som bebåda framtiden.
i Man kan spåra dem även inom teologien. Vi minnas, huru Johan 

III med sin liturgi sökte åvägabringa en försoning mellan de stridande
I kyrkorna. Samma tendens bryter fram även under ortodoxismens 

tid, då såsom den s. k. Synkretismen, vilken — liksom liturgien — 
kan betraktas såsom ett uttryck för den religiösa känslans reaktion 
mot bekännelsekristendomen. Visserligen står denna synkretism 
ännu kvar på reformationstidens ståndpunkt, så till vida att man 
hoppas att genom en ny, mera vid bekännelse kunna ena de stri
dande kyrkorna. Men i det krav på tolerans mot oliktänkande, som 
dock är synkretismens bärande idé, ligger å den andra sidan ett 
varsel om Dalins och Kellgrens århundrade. Synkretismens främste 
representant i Sverige var den lärde och begåvade Johannes Matthiæ 
(1592—167°), vilken såsom Gustav Adolfs fältpräst och Kristinas 
lärare icke varit utan allt inflytande på deras mera breda uppfattning 
av de religiösa frågorna. 1643 hade han blivit biskop i Strängnäs och 
utgav såsom sådan ett utkast till en kyrkoordning, Idea boni ordinis. 
Redan i den strid, till vilken denna gav anledning, gjorde han ett 
skarpt anfall på samtidens »teologiska grälmakare, vilka överglänsa 
t. o. m. antikens solister samt åsidosätta fromhetens gärningar och 
den kristliga endräkten för att i stället syssla med uppradandet av 
andras villomeningar».

I skriften Ramus olivæ septentrionalis (1656—1661) gick han ännu

RAN denna
tillståndet övergå vi till de olika veten
skapernas utveckling under denna tid.
den fria tankens historia är 1600-talet i hela 
Europa en bland de mörkaste perioderna. 
Det är reaktionens tidsålder, och i ofördrag
samhet tävla katoliker, lutheraner och kalvi
nister med varandra. Men å den andra sidan 
kan man dock, såsom vi sett, även under
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21 I

Ramis- 
mcn.

Konkordieboken innefattar följande bekännelseskrifter: de tre äldsta symbola, den 
oförändrade augsburgiska bekännelsen och dennas apologi, de schmalkaldiska artiklarna, 
Luthers stora och lilla katekes samt konkordieformeln. Vid Gustav Adolfs kröning hade 
Prästerskapet begärt, att konkordieformeln skulle antagas såsom en symbolisk bok, denna 
begäran hade upprepats 1647 och 1654, men ej lett till något resultat.

längre, ehuru han av hänsyn för censuren icke vågade att klart 
och oförbehållsamt utveckla sin mening. De olika satserna i hans 
skrift äro därför ganska motsägande. Men tendensen är klar. Han 
vänder sig mot ortodoxismens religiösa ofördragsamhet, mot böjelsen 
att upphöja teologiska subtiliteter till kristna trosartiklar, och han 
förordar därför en gemensam trosbekännelse, byggd på den äldsta 
kristna kyrkans grund. Uppsala domkapitel, som fått befallning att 
yttra sig om arbetet, hade ej svårt att uppvisa motsägelserna och 
även omöjligheten av en dylik gemensam bekännelse, och följden 
av kritiken blev närmast, att Johannes Matthiæ 1664 avsattes från 
sitt ämbete. Men det stannade ej vid detta, utan därjämte utfärdades 
1662 det av mig förut omtalade censurplakatet, och året därpå följde 
det beryktade religionsplakatet. Genom detta antogs den yttersta 
lutherska högerns bekännelseskrift, den s. k. konkordieboken,1 såsom 
en symbolisk bok för den svenska kyrkan. Plakatet slutar: »Eho 
som helst härefter varder befunnen några nya och onödiga quæstiones 
antingen uti muntligt lärande eller med skrifter utbreda och bringa 
å bane, som någon villfarelse, skilsmål i religionen, irring uti samveten, 
förakt för de här till dags uti vårt kära fäderneslands församlingar 
så nytteligen brukade ceremonier eller ock misshällighet uti gemy
terna uti Guds församlings ledamöter kunde åstadkomma, skall efter 
föregående rannsakning och övertygande förfalla uti vår högsta onåd 
°ch bliva efter lag och laga stadgar strängeligen och, om saken så 
beskaffad är, till själva livet bestraffad». Därmed var i själva verket 
allt religiöst författarskap omöjliggjort, ty alltid kunde en kritiker 
uppspåra någon punkt, som kunde förklaras vara irrlärig. T. o. m. 
prästeståndet drog sig för att uttala en mening. Då en präst 1664 
begärde dess omdöme om några skrifter, som han tänkte utgiva, 
svarade ståndet, »att efter vid denna tiden många komma på obestånd 
för sina skrifter, är betänkligt något antingen styrka eller avstyrka; 
dock synes bäst att till en tid härmed uppehålla».

Men även om regeringen härmed gjorde slut på varje offentlig 
teologisk diskussion, var det likväl omöjligt att förkväva all tanke
frihet, och även inom filosofien, som var lika intolerant som teolo
gien, gjorde sig vissa friare åsikter gällande.

Såsom vi minnas var ramismen vid Gustav Adolfs trontillträde den 
härskande filosofiska åsikten här i landet. Men den svenska ramismen r
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Mystiken.

Nyaristo- 
telismen.

hade blivit något helt annat än den franska och även än den tyska. 
Den ursprungliga ramismen hade framför allt vänt sig mot den medel
tida skolastiken och var, ehuru starkt kristlig, tillika humanistisk. 
I Tyskland hade den ock visat en viss dragning till renässansens 
mystik. Men i Sverige hade ramismen, särskilt hos Paulinus Gothus, 
utvecklat sig till ett rent hat mot all filosofi, särskilt naturligtvis mot 
hedningen Aristoteles. Genom syndafallet hade människans förnuft 
blivit så förmörkat, att det ej längre kunde tjäna oss såsom väg
ledare. Det var också överflödigt, enär vi hade den heliga skrift 
— med andra ord: ramismen sammanföll med luthersk teologi. 
Genom ett rent tvångsregemente sökte Paulinus och Skytte att hålla 
Uppsala universitet obesmittat av »det aristoteliska giftet», och vid 
en visitation i Uppsala 1640 fann Skytte det nödvändigt att låta 
adjunkterna avlägga ed på, att de för ungdomen skulle förkunna blott 
rameisk filosofi. Samtidigt förbjöds universitetets bokhandlare att 
införa och sälja andra böcker än rättroget rameiska. Men dessa 
tvångsåtgärder kunde endast delvis och till en tid genomföras. Skytte 
hade ej kunnat hindra, att Stigzelius, som snarast var aristoteliker, 
1630 blivit professor i filosofi, och efter Skyttes och Paulinus’ bort
gång dog ramismen strådöden, utan att dess fall ens synes hava 
uppmärksammats.

Den svenska nyaristotelismen, som blev segraren, stod väl högre, 
men har, liksom ramismen, sin betydelse snarare inom pedagogiken 
än inom filosofien. Om de mera moderna strömningarna inom aristo- 
telismen — ty även sådana funnos — tyckes man vid de svenska 
universiteten hava tagit föga kännedom, och några betydande nyaristo- 
teliska tänkare här i Sverige funnos ej. Över huvud stod universitets
filosofien lågt och tyckes hava varit tämligen medeltidsartad. Ända 
till 1700-talets slut voro professorerna i filosofi vid Uppsala universitet 
ej filosofer och filosoferna ej professorer i filosofi. Men så under
måliga professorerna än voro, var likväl undervisningen i ämnet strängt 
aristotelisk, bestod i övningar i logik och i disputationer, alltid med 
en vördnadsfull hänsyn till teologien, ty aristotelismen gjorde ej 
anspråk på högre rang än såsom dennas tjänarinna. De nya tanke
riktningarna möta oss därför i stället utanför den filosofiska fakulteten.

En dylik var den särskilt i Tyskland florerande renässansmystiken, 
vilken sammanhänger dels med den medeltida tyska mystiken, dels 
med en naturfilosofisk spekulation, vars mest bekante representant 
är Paracelsus, dels slutligen med den platonism eller rättare neo
platonism, som på 1400-talet uppstått i Florens och sedermera vidare 
utvecklats av Pico della Mirándola. Den uppträder därför ock i en 
mängd växlande former. Särskilt påverkade av den fantastiska natur-
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filosofien voro Sigfridus Aronus Forsius och Johannes Franckenius. 
Den förre, som framför allt var astrolog, utgav almanackor, i vilka 
det kommande årets händelser förutsades, samt förefaller snarast 
såsom en fantast, vilken knappt varit rätt klok. Franckenius, 
som var professor i medicin och mera vetenskaplig, var en ivrig 
anhängare av Paracelsus och sysslade mest med alkemi och »de 
vises sten», men var nog icke utan all betydelse för det naturveten
skapliga studiet vid universitetet, och i hans och Forsius’ fantasterier 
låg dock en mer eller mindre medveten opposition icke blott mot 
den fantasitorra aristotelismen, utan ock mot den ortodoxa teologien.

Mera betydde Johannes Thomæ Bureus, vilken jag i ett annat 
sammanhang får tillfälle att utförligare behandla. Han var en ut
präglad mystiker, starkt påverkad av Paracelsus, Pico della Mirándola 
och Reuchlin, och han gick fullkomligt upp i den kabbalistik, som 
särskilt genom de båda sistnämndas arbeten nu trängt in också i 
västerlandets vetenskap. Hans kabbalistiska skrifter förefalla oss väl 
tämligen obegripliga, men utan tvivel hade de en viss inverkan på 
samtiden, ty han gav dock under en av ortodoxism och aristotelism 
behärskad tid ett uttryck åt den mystik, som finnes i det svenska 
lynnet, och han har beröringspunkter både med Birgitta och med 
Swedenborg. Han hade drömmar och visioner, vilka han upptecknade 
och tolkade, han hade uppenbarelser av änglar och levde fullkomligt i 
en fantastisk, övernaturlig värld. I varje fall har han haft en icke ringa 
inverkan på 1600-talets väl största begåvning — Georg Stiernhielm.

Stiernhielm publicerade aldrig något arbete i filosofi, och han kom 
därför icke att utöva något större inflytande på sin samtid, som 
endast i det personliga umgänget lärde känna hans åsikter. Men 
under senare delen av sitt liv skrev han träget på ett större filoso
fiskt arbete, som i hans anteckningar har flera växlande titlar såsom 
Umbra sapientiæ, Monije Minervæ m. m. Det blev säkerligen aldrig 
färdigt, finnes i varje fall blott kvar i fragment. Dessa och andra 
filosofiska anteckningar av honom hava nu utgivits av Johan Nordström, 
som till dem fogat en grundlärd inledning om Stiernhielms filosofi. 
Det, som vid denna utredning kanske först slår läsaren, är Stiernhielms 
starka mottaglighet för alla rörelser inom den samtida filosofien. 
Mot den aristoteliska logikens tomma begreppslek var han redan 
såsom ung avogt stämd, och en bland hans tidigaste anteckningar 
lyder: »undvik omsorgsfullt skolastiska och aristoteliska disputa- 
tioner». Ett dess starkare intryck tog han av den florentinska plato- 
nismen. En huvudlära inom denna var teorien om en uruppenbarelse, 
som återfinnes hos Moses, Zoroaster, Plermes Trismegistus och andra 
av forntidens vise. Från dem hade denna uppenbarelse traderats
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till Homeros, Orpheus, Pythagoras och andra greker för att slutligen 
mynna ut i Platons skrifter. Moses och Platon förkunnade således 
i själva verket samma uråldriga vishet, och för denna historieupp
fattning utplånades till sist skillnaden mellan hedning och kristen. 
Genom de florentinska platonikerna lärde man även känna antikens 
olika filosofiska skolor, som förut varit så gott som okända, och 
därvid var det särskilt stoicismen och atomismen, som slogo an på 
renässansens tänkare, mest kanske atomismen, som i Giordano Bruno 
fick en hänförd anhängare. Av alla tre har Stiernhielm mottagit 
starka intryck, såväl av platonismen som av stoicismen och atomis
men, likaså av den tyska mystiken och av Paracelsus’ fantastiska 
naturfilosofi. Och det var dessa olika intryck han sökte att samman
smälta i sin egen filosofi.

Det finnes — skriver han — särskilt två hinder, då det gäller att 
söka sanningen och ett verkligt vetande. Dessa hinder äro en förut
fattad mening och store mäns auktoritet. Ty även skarpa begåvningar, 
som sträva mot höjden, få genom dessa hinder vingarna klippta och 
tvingas att trampa de nötta stigarna nere på jorden. Jag håller före, 
att man bör tänka fritt och utan hänsyn. Jag vördar de store männen. 
Men det kan jag ej medgiva dem, att det, som kan avslöjas för en 
människa i allmänhet, blott avslöjas för dem. Ty Gud är till även 
för oss, även våra bröst värmas av Phoebus. Varför skola vi då 
misströsta om våra gåvor och blott lita till andras?

I auktoritetens århundrade fordrade han således rätten att tänka 
fritt, obunden av all auktoritet. Men på samma gång hans filosofi 
är fri, är den hans egen, är fylld av en högstämd idealism, som utan 
tvivel närts av hans platonska studier, men också stämde med hans 
egen naturell, och bland hans anteckningar möter man en, som 
kanske bäst återger Herculesskaldens livssyn: Liksom lågan strävar 
mot höjden, ej kan hållas nere eller undertryckas och ej någonsin 
vilar, så är vår själ ständigt i rörelse, kan ej fästa sig vid det låga 
och smutsiga, utan vänder sig mot de stora och höga frågorna, får 
genom dem lyftning och liksom väckes till medvetande om sitt eget 
väsen. Denna platonskt färgade idealism har ock ett inslag av stoi
cism, och i motsats mot den lutherska läran om syndafallet och den 
gudomliga nåden tror Stiernhielm fast på den mänskliga naturens 
egen kraft att höja sig upp ur gruset och mot det eviga. De, som 
äga denna kraft, äro mänsklighetens stora andar, och i uppfattningen 
av dem inmänger sig ett starkt mystiskt inslag — de få hos sig 
något gudomligt, något, som höjer dem över andra dödliga. De kon
fessionella tvisterna kände Stiernhielm sig stå över, delvis därför att han 
anslutit sig till den florentinska platonismens teori om en uruppen-
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barelse, som han återfann såväl hos hedningar som hos kristna. 
Överallt tyckte han sig skåda brutna strålar av sanningens ljus. Men 
till någon viss skola ville han ej ansluta sig. Aristoteles fördömde 
han alldeles, ty dennes världsförklaring var förstucken materialism 
och uteslöt det gudomliga förnuftet. Men ej heller atomismen, som 
för övrigt så starkt tilltalade honom, hade funnit den rätta lösningen, 
då den satte den blinda 
slumpen såsom orsaken 
till atomernas samman
slutning till en värld. 
Stoikerna hade felaktigt 
identifierat Gud och 
världssjälen, och även 
1'laton hade misstagit 
sig, då han antagit en evig 
och oskapad materia. 
Sanningen finnes istället 
1 bibelns skapelselära, 
som innehåller uruppen
barelsen. Men Moses’ 
ord måste tolkas på ett 
annat sätt, än teologerna 
gjort. Den nya tolk
ningen — vid vilken 
Stiernhielm hade före
gångare i Comenius, 
Oiordano Bruno m. fl.

står i samklang med de då nyaste naturvetenskapliga teorierna, 
i begynnelsen skapade Gud materien av intet. Men dess tillblivelse
historia har många skeden, först Nox eller det rena icke-varat. Då 
det i Genesis heter, att Gud skapade himmel och jord, menas med 
Äjord» just detta intet. Av detta skapade han materia prima eller 
urmaterien — en fuktig, rökliknande substans och tillika ett konglo
merat av atomer. Det tredje skedet är Kaos. Guds ande, som 
svävar över vattnet (materia prima), ingjuter nu sin avbild i denna 
ogestaltade livlösa materia, och denna blir då fylld av tingens frön. 
Hela universum är således besjälat, fyllt av liv. Världen är oändlig, 
Och Stiernhielm har här höjt sig över även Kopernicus’ världsbild, 
b ör den förste store astronomen var ju världen ännu innesluten inom 
ett skal, den orörliga fixstjärnhimmeln. Först för Giordano Brunos 
fantasi öppnade sig de oändliga vidderna, de tallösa stjärnsystemen 
utan gräns, och till denna åsikt anslöt sig också Stiernhielm.
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Hans filosofi är kanske mera skaldens än tänkarens, och för nagra 
detaljer har jag ej heller ansett nödigt att redogöra. Men även om 
motsägelserna och luckorna vid en analys lätt falla i ögonen, måste 
man dock alltid fasthålla, att man här har en självständigt tänkande 
mans försök att på grundvalen av tidens friare tankeriktningar och de 
nyaste naturvetenskapliga upptäckterna upptimra en modern världs-1 

! åskådning. Dylika försök voro dömda att misslyckas, ty flera av 
de nya teorierna voro falska, och det var heller icke möjligt för den 
tidens män att befria sig från de föregående århundradenas alla van
föreställningar. Dessa följde med -— framför allt mystiken och den 
fantastiska naturuppfattningen. Hos Stiernhielm spela dessa starkt 
in. Han tror på ordens hemlighetsfulla innebörd, har åtskilliga 
pythagoreiska funderingar om talen o. s. v., och liksom Bureus kan 
han, trots sitt starka verklighetssinne, förfalla till rent fantasteri.

På samtiden har hans filosofi inverkat, när han klädde den i 
diktens form. Men då han i samtal sökte utveckla sina idéer, stod 
man oförstående inför dem, även om man icke kunde undgå att 
imponeras av hans manliga världsåskådning. I sin så ypperliga 
karakteristik av mästaren anmärker Columbus som ett lyte hos 
honom, att han »talte något tvivelaktigt om den kristna religionen», 
och han tillägger: »mycket böner och ceremonier höll han inte så 
mycket av som ett fast hopp till Gud och en stadig tillförsikt till 
ett gott uppsåt. Sade, att mycken mun-plottring, som i påvedömet 
är brukligt med deras radband och myckna mässbevistande, är 
käringagudfruktighet. Men hava Gud för ögonen i sitt leverne och 
sträva efter dygd och beröm och ära för dygds skull, det hör en 
karl till, sade han.» Det är den populära översättningen av Stiern- 
hielms livsfilosofi. För hans ortodoxa samtid klingade även dessa 
satser som ett betänkligt fritänkeri, och hade Stiernhielm i tryck 
givit ut Umbra sapientiæ, är det ej osannolikt, att han råkat ut 
för prästeståndets censur.

Natur- De starkaste intrycken hade han mottagit från den neoplatonska 
ratten, filosofien. Besläktad med denna var en annan renässansrörelse på 

rättens område. Medeltidens filosofi och även Melanchthon hade 
inom moralen antagit tvenne kunskapskällor: det naturliga förnuftet, 
som dock förmörkats genom syndafallet, och uppenbarelsen. Förut
satt att åsikten om den mänskliga tankens oförmåga var riktig, kunde 
det dock alltid äga ett vetenskapligt intresse att se, huru långt man 
kunde hinna på det naturliga förnuftets väg, och det hade varit en 
ansats till en dylik undersökning, som i början av 1600-talet gjorts 
av Jonas Magni. Men de renläriga lutheranerna hyste ej något in
tresse för experiment av denna art, som de ansågo både farliga och 
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onödiga, emedan gåtorna ju redan på uppenbarelsens väg voro lösta. 
Kalvinisterna däremot hyste icke denna räddhåga, utan grundade 
den moderna naturrätten. Denna utgick blott från ett studium av 
den mänskliga naturen, utan anlitande av uppenbarelsens vittnes
börd, men dess satser förklarades dock oryggligt sanna, även om 
’’igen Gud existerade.

Såsom naturrättens egentlige grundläggare anses den bekante 
holländaren Hugo Grotius, vilken under en längre följd av år var 
anställd i den svenska diplomatiens tjänst och vars skrifter flitigt 
studerades i Sverige ■— bl. a. hade han en ivrig beundrare i Gustav 
Adolf. Men den, som först på allvar sökte införa naturrätten vid 
våra universitet, var Samuel Pufendorf. Någon större originalitet 
såsom tänkare kan man icke tillmäta honom. Hans rättslära utgör ett 
försök att kombinera Grotius’ teorier med dem, som utvecklats av 
dennes talangfullaste och mest konsekvente efterföljare Hobbes. 
Mindre följdriktig naturalist än denne senare, tager han ibland sin 
tillflykt till vissa metafysiska satser, som icke höra hemma i systemet, 
toen i det hela står han på Hobbes’ ståndpunkt och härleder den 
naturliga rätten ur den mänskliga naturens egoism, ur självbevarelse
driften, av vilken samhällsdriften i själva verket blott blir en annan 
förm, då människorna, lämnade åt sig själva, dels hava en benägenhet 
att skada varandra, dels äro ur stånd att hjälpa sig själva. Det är 
således i människornas eget intresse, att de lägga band på sin 
själviskhet och till gemensam hjälp och skydd ingå det fördrag, 
varpå staten grundar sig. Sedan detta fördrag ingåtts, slutes enligt 
föifendorf ett nytt, varigenom styrelsen överlämnas åt en individ 
eller åt en församling, som i fördraget erhåller rätt att förfoga över 
de övrigas krafter för att använda dem till allmänt väl.

När Pufendorf, då professor i Lund, förkunnade dessa satser i sin 
JÖ72 utgivna Jus naturæ et gentium, hade den teologiska renlärig
heten naturligtvis ej svårt att däri uppspåra kätterier. En häftig 
strid uppstod, men denna slutade med Pufendorfs fullständiga seger, 
°ch hans motståndares skrift blev offentligen uppbränd av bödeln.

Orsaken är lätt att förstå. Pufendorfs satser voro måhända tvivel
aktiga ur teologiens synpunkt. Men från regeringens voro de obe
stridligen välkomna. Teorien gick ju ut på, att de enskilda sam
hällsmedlemmarna överlämnat sin makt åt monarken, och med en 
elylik rättslära kunde Karl XI till fullo sympatisera, så mycket mer 
s°tn han varken var filosof eller teolog och således icke kunde 
stötas av det mindre renläriga innehållet. En bland Pufendorfs 
svenska efterföljare, Lundius, drev i en disputation t. o. m. den 
satsen, att monarken »ägde rätt att ostraffat göra, vad honom be-



hagade», och en dylik teori undertryckte man ej gärna på Karl XI:s 
och Karl Xll:s tid.

Genom dessa satser, som nu offentligen förkunnades från de 
akademiska katedrarna, hade etiken och samhällsläran löst sig från 
teologiens förmynderskap, och ungefär samtidigt vann kartesianismen 
insteg samt med denna den fria forskningens rätt att fälla dom 
rörande allmänt filosofiska spörsmål.

Kartesianismen kan svårligen anses såsom ett renässansfilosofem; 
därtill var systemet allt för konstruktivt och för litet naturalistiskt. 
Renässansens styrka hade varit analysen; kartesianismen lägger där
emot huvudvikten på syntesen. Descartes tillhörde Richelieus tid, 
vars centralisationspolitik just utgör en reaktion mot renässansens 
individualism, och det är denna tid, som speglar sig i Descartes’ 
strängt ordnade system — det första fullt genomförda i modern 
tid. Detta filosofem var ock vida skilt från de äldre. Descartes 
var en man, som stod på höjden av sin tids bildning och som full
komligt kände till de nya, stora naturvetenskapliga upptäckter, som 
gjorts under renässanstidevarvet. Hans system avser i själva verket 
att bringa alla dessa nya rön in under en enhetlig världsåskådning. 
De gamla filosofemen hade helt enkelt förnekat naturvetenskapens 
nyfunna sanningar; Descartes sökte att med dem bygga ett nytt 
system, lika enhetligt och genomfört som de gamla, och därav kom 
det sig, att han erhöll sina första och varmaste anhängare bland 
tidens naturforskare, vilka särskilt tilltalades av den betydelse, 
Descartes tillmätte induktionen och experimenten. Visserligen ställde 
han sig ej fientlig mot de positiva religionsformerna — själv var 
han en troende katolik och undertryckte hellre en mening, än han 
riskerade att få den fördömd såsom kättersk — men han vädjade 
icke till några teologiska satser utan endast till den mänskliga 
tankens egen kraft; i motsats till de medeltida tänkarnas böjelse 
att bestyrka framställningen med citat visar Descartes en nästan 
överdriven rädsla för att taga intryck från annat håll än sin egen 
tankevärld; hans system ville vara nytt och fritt från alla lärdoms- 
griller, utvecklat blott ur tankens eget djup, och för de folk, som 
icke deltagit i renässansens filosofiska tankearbete, kom därför hans 
system såsom en befrielse från medeltidens skolastik.

I Holland, varest Descartes uppslagit sina bopålar, var det hans 
lära först väckte uppmärksamhet; där erhöll han sina första lärjungar 
och även sina första motståndare — bland teologerna. I Holland 
var det ock, som våra första kartesianer,1 Rudbeck och Hoffwenius,

1 Dock uppgives, att redan Rudbecks företrädare, Olaus Martini Stenius, varit 
kartesian.



båda läkare, blevo bekanta med de nya åsikterna. Redan 1664 
kunde prästerskapet skriva, att de flesta medici hyllade den karte- 
sianska filosofien, och samma år upptogo teologerna kampen mot 
denna farliga teori, som nu började sprida sig. Genom en deputa
tion till kanslern fordrade nämligen ståndet, att denne skulle tillse, 
att ungdomen ej finge »promiscué höra subtiliteter, ja, kanske sådana, 
som de inte förstå, såsom den philosophia Cartesiana, vars auctores 
säga, att res fidei äro av den helige ande troligen annoterade, men 
lcke så res physicæ, chronologicæ etc.» Hittills hade ju teologerna 
haft en obestridd rätt att förklara även de fysiska företeelserna i 
var värld, och de kände sig därför förbittrade över denna nya teori, 
som ville undantaga detta område från deras domsrätt. De klagade 
°ver, att det »rätta studium physices varder förkvävt och principia 
Philosophise, uti så lång tid och av lärde män gillade, varda för
villade», och de slutade med att påpeka, att Aristoteles’ logik dock 
vore oumbärlig för teologien.

Striden fördes snart över till universitetet, där likväl Rudbeck och 
Hoffwenius käckt försvarade sig. Den senare påpekade mot den 
aristoteliska logikens anhängare, att kunskap i logik dock icke var 
tiödvändig, då läkaren skulle bota en sjuk, och vid en annan samman
drabbning fällde han de stolta orden: »Annat är tron, annat veten
skapen» — ord, vilka kunna anses såsom den svenska vetenskapens 
°ch tänkandets myndighetsförklaring.

Denna tvist, som under några år fördes med stor förbittring, 
saktade så småningom av, men 1686 flammade den upp på nytt. 
Prästerskapet hade till sin sorg funnit, att nästan ingen universitets
lärare längre bekände sig till »den gamla och välgrundade filosofien», 
Och ståndet ansåg därför, att radikala botemedel behövdes. Bland 
annat föreslogs, att professuren i fysik skulle föras över från 
den medicinska fakulteten (den tidens naturvetenskapliga sektion) 
till den filosofiska, inom vilken en pålitlig aristoteliker skulle för
ordnas till professor i filosofi; att teologiska fakulteten skulle få 
övervaka alla disputationer, att för alla examina skulle fordras goda 
kunskaper i aristotelisk filosofi o. s. v.

Men nu kommo teologerna för sent. Nästan alla den filosofiska 
fakultetens män voro kartesiafier och svarade med en skarp kritik 
av det gamla systemets brister. Chef för motståndet var nu den 
talangfulle professorn i matematik, Johannes Bilberg, och slutet av 
det hela blev, att Karl XI nedsatte en kungl. kommission samt i 
enlighet med dennas förslag tillät »filosofiens fria bruk och övning 
Sanningen med goda skäl och experimenter att utleta och styrka 
samt alla lovliga vetenskaper att föröka».
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Denna förklaring får emellertid ej tagas allt för mycket på allvar, 
ty meningen var ingalunda att nu öppna slussarna för någon fri 
tankevetenskap. Något friskare blev dock luften. Den siste aristote- 
liske professorn, Andreas Goeding, utnämndes 1689, och han var 
egentligen icke aristoteliker, ehuru han för att få platsen ställde sig 
såsom sådan. Men då han 1703 blivit domprost —- den vanliga 
befordringsgången för aristotelikerna — utsågs en »eklektiker» till 
hans efterträdare, och nu var aristotelismens välde brutet. Hädan
efter blev det åtminstone möjligt att inför den filosofiska fakulteten 
ventilera en kartesiansk avhandling. Men universitetsfilosofi blev 
kartesianismen aldrig. Ty sedan aristotelismen utan klang och klockor 
sjunkit i sin grav, efterträddes den under frihetstiden av wolffianismen, 
och i sak var därmed föga vunnet.

Vignett ur Pufendorf, De rebus a Carolo Gustavo gestis. 1696.



natu r v ete n s k a p e n

¿FORMATIONSPERIODEN här i Sverige Astrono- 
hade lika litet som medeltiden kunnat skapa mien' 
en vetenskaplig forskning. Stormaktstiden 
däremot har åtminstone lagt grunden till en 
dylik, och då man bedömer det icke vidare 
lysande resultatet, bör man taga hänsyn till 
den svenska kulturens tillstånd före 1600- 
talets insats.

Den naturvetenskap, som väl haft den
största betydelsen för det allmänna åskådningssättet, har, åtminstone 
1 äldre tider, varit astronomien. Den första professorn i detta ämne 
V1d Uppsala universitet var Laurentius Paulinus Gothus, som utnämn
des redan vid universitetets återupprättande 1593. Hans ståndpunkt 
framgår bäst av hans 1613 utgivna Cometoscopia, vari han vänder 
S1g mot de »epikureer», som förneka kometernas egentliga betydelse. 
Man kan ■— säger han här — icke »alla kometer i gemen hålla för 
naturliga ting, utan man måste akta dem för idel mirakel och Guds 
besynnerliga verk och under». Närmast vore de att anse som 
”sannfärdiga tecken och förebud till yttersta domen». Vidare utgav 
ban almanackor försedda med astrologiska profetior, och den läro
bok, som av honom och hans efterträdare användes vid undervis
ningen, var ännu den medeltida, Sacro Boscos Sphæra. Kopernicus, 
Kepler och Galilei voro, som det tyckes, under förra delen av 1600- 
talet knappt kända i Uppsala. Nämnas de, är det med ogillande. 
Martinus Erici Gestrinius, som dog 1648, förkastade bestämt »Koper
nicus’ såsom det synes orimliga och från den fysiska verkligheten 
a*lt för avlägsna hypoteser om jordens rörelse och solens läge i 
vårldscentrum». Sådan var uppfattningen ännu vid århundradets 
niitt. Visserligen hade Martinus Olai Stenius redan i en 1611 ut- 
given skrift, De incertitudine et vanitate prædictionum astrologi- 
carum, opponerat sig mot den astrologiska vantron, men den fortsatta 
Polemiken visar, att vidskepelsen levde kvar ännu till århundradets
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på sin egen gård och av egna medel inrättade ett 
Spole blev även tillsammans med Bilberg ledare

slut, och teologerna fortforo att ogilla alla naturvetenskapliga hypo
teser, som icke hade något stöd i bibeln.

Spole. Vår förste vetenskaplige astronom fingo vi först 1667, då Anders 
Spole utnämndes till matheseos professor vid det nyinrättade 
universitetet i Lund. I hans självbiografi slår redan 1700-talets 
luft oss till mötes, och Paulinus’ tid synes ligga långt tillbaka. 
Spole var född 1630, studerade först i Greifswald, besökte där
efter åtskilliga andra tyska universitet, kom sedan till Uppsala, 
där han blev informator först för en förnämlig bondes son, sedan 
för några unga ädlingar, studerade »Feuerwerk» och navigation 
samt reste 1664 utrikes såsom guvernör för några adliga disciplar, 
Resan gick till Holland, England, Frankrike och Italien, och 
överallt stiftade Spole lärda bekantskaper samt sökte att sätta 
sig in i nyare fysiska upptäckter; särskilt intresserad var han av 
glasslipning, vari han tyckes hava förvärvat sig en stor färdighet. 
Resan varade i fyra år, och under denna blev han utnämnd till 
professor i Lund. Han började genast med sin undervisning, och 
denna var av en alldeles annan art än den gamla. I Paris hade 
han förfärdigat en tub, som nu kom till Sverige, och i ett odaterat 
brev till Stenbock talar han om en kvadrant, som han gjort, »på 
vilken han kunde hava alla minuta och secunda oculariter, och 
en tubum opticum av 32 folier, vilket allt han förmodar lända ung
domen till nytta och fäderneslandet till beröm, särdeles efter som 
han har några experimenter, som han gärna vill göra och med 
Ricciolo och Cassino i Bologna communicera de motu terræ per 
vibrationem perpendiculi».

Citatet visar, att Spoles undervisning ej blott, såsom förut, ut
gjordes av katederföreläsningar, utan att hans lärjungar övades med 
observationer, för vilka Spole själv förfärdigat astronomiska instru
ment. Av hans brev till Stenbock framgår ock, att han på sin gård 
i Lund byggt ett Observatorium. Det var fyra våningar högt, Spole 
ville bygga till ännu två och på dessa sätta själva observatoriehuset, 
vars tak skulle inrättas så, att det kunde öppnas åt alla sidor. Till 
hjälp fick han ett anslag av 300 daler smt, men det övriga måste 
han själv sätta till. Under kriget blev emellertid gården bränd, och 
det enda, som Spole kunnat rädda, var några böcker och linnekläder. 
I själva kriget tog han verksam del och tyckes ofta hava svävat i 
verklig livsfara. Emellertid hade universitetet upplösts, och Spole 
utnämndes därför (1679) till professor i Uppsala, där han nu började 
samma moderna undervisning som i Lund och där han likaledes, 
såsom vi sett, 
Observatorium.
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av den, så vitt jag vet, första vetenskapliga expedition, som utgått 
från Sverige. 1695 skickades han nämligen upp till Torneå för att 
genom observationer av midnattssolen bestämma några orters pol
höjd. En redogörelse för deras rön utgavs av Bilberg.

Under århundradets senare del hade astronomien således redan Botaniken, 
blivit en vetenskap. En annan, som också kom till under samma 
tid, var botaniken. Även här är det av ett visst intresse att kasta 
en blick på tillståndet vid århundradets början. Vår äldsta bota
niska avhandling är den 1621 utgivna De plantis, författad av Johan
nes Chesnecopherus, som då var professor i medicin i Uppsala. 
Un fråga, som han här diskuterar, är den: vilken del av växten är 
den övre och vilken är den nedre? »Den gemena hopen anser 
den del av växten vara den övre, som höjer sig i luften, d. v. s. 
stammen med dess grenar och dess topp, och däremot den delen 
den lägre, som är nedtryckt och fästad i jorden, d. v. s. roten. 
Men filosoferna, som bättre övervägt saken, hysa en alldeles mot
satt mening, ty de anse nämligen roten vara växtens övre del och 
stammen med dess grenar dess lägre, emedan roten är principium 
longitudinis hos växten, som ju uppstår ur denna, och principium 
longitudinis ligger i den övre delen, såsom Aristoteles lär i De coelo». 
Mera vetenskaplig var hans kollega, den förut omtalade FraÄckenius. 
Han synes hava ägt ett herbarium, sökte även att få medel till 
anläggandet av en botanisk trädgård och skrev en Botanologia, 
som enligt sakkunnig uppgift vilar på verkliga iakttagelser och röjer 
en ganska stor beläsenhet. Men det är tydligt, att botaniken ännu 
Hg under filosofiens och teologiens tryck.

Då Olaus Rudbeck 1648 såsom student inskrevs vid universitetet, 
Var Franckenius ännu professor, och möjligen har denne icke varit 
utan betydelse för det intresse, som hans ryktbare lärjunge ägnade 
at botaniken. Såsom vi redan sett var det Rudbeck, som skapade 
den botaniska trädgården i Uppsala, och där, vid de levande väx
terna, gav han sin undervisning. 1690 skrev han: »Haver jag publice 
*n horto botánico i detta år hållit mina lectiones botánicas och funnit, 
att ungdomen haver tilltagit med lust att känna örterna och deras 
dygder, att där de i första åren aldrig voro högre än 6, 8 à 10 
studiosi, så voro i fjol 60 à 70, men i detta år 100 à no tillstädes.» 
Dör Atlantican hade Rudbeck förlorat sitt intresse för anatomien, 
uaen hans kärlek till örtkunskapen förblev oförminskad, och jäm- 
S1des med det att han arbetade på Atlantican arbetade han ock 
Pa sitt stora botaniska verk, Campus Elysii. Om detta får jag 
vidare tala i Rudbecks biografi.

Mellan Rudbeck och IJnné hade dock botaniken en förfallsperiod.
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Den botaniska trädgården hade lidit mycket vid den stora eldsvådan 
1702, den yngre Rudbeck intresserade sig mera för zoologien, åt 
vilken den store Olaus ägnat mindre uppmärksamhet, och han på
började en stort anlagd fågelbok, som i sitt ofullbordade skick inne
håller avbildningar av 122 fågelarter.

Naturhistoriens studium i Sverige kan således sägas vara grundat 
under vår stormaktstid, och det förtjänar att minnas, att den yngre 
Rudbeck deltog i Spoles och Bilbergs Lapplandsexpedition för att 
få tillfälle att undersöka den nordliga djur- och växtvärlden. Man 
hade fått ett naturvetenskapligt uppfattningssätt, och man hade av
kastat den boja, som filosofien lagt på forskningen. Svårare hade 
man att lösgöra sig från teologien, och efter den äldre Rudbecks 
tid hade naturalhistorien en nästan övervägande biblisk inriktning. 
Den yngre Rudbecks mest bekanta disputation, De ave Selav (i7°S)> 
gick ut på att bevisa, att de fåglar, med vilka israeliterna under sin 
ökenvandring livnärde sig, i själva verket varit flygfiskar, och det 
mest frejdade botaniska arbetet före Linné var Olof Celsius’ Hiero- 
botanicum eller en redogörelse för de i bibeln omtalade växterna.

Vi vända oss nu till medicinen. Visserligen funnos under 1500- 
talet några få läkare i landet, men att döma av de läkareböcker, 
som bevarats, stod man då ännu kvar på folkmedicinens ståndpunkt. 
De båda första medicine professorerna vid Uppsala universitet voro 
knappt läkare. Den ene, Chesnecopherus, var mest intresserad av 
filosofi, den andra, Franckenius, av åtskilliga fantastiska spekulationer. 
Så diskuterade han, om foster, som gått bort genom missfall, förr 
än de börjat röra sig, kunde uppstå på den yttersta dagen — och 
andra lika intressanta frågor. Vetenskap blev medicinen först genom 
Olaus Rudbeck, om vars stora upptäckt — av lymfkärlen — jag 
får tillfälle att tala i det följande. Men tyvärr kastade sig Rudbeck 
på 1670-talet på fornforskningen, och av de antikvariska gyckel
bilderna drogs han bort från medicinen. Den, som då trädde i 
hans ställe, var hans kollega Per Hoffwenius, som med rätta blivit 
kallad den svenska läkekonstens fader. Han var en ypperlig, sam
vetsgrann lärare, vilken i sina föreläsningar genomgick medicinens 
nästan alla områden, och han var även praktiskt en för sin tid skick
lig och mycket anlitad läkare. Det var i hans skola, som den när
maste generationen av läkare utbildades, Drossander, Roberg, Urban 
Hiärne m. fl. Men såsom vi sett hade 1600-talet ännu icke kommit 
längre än till katederföreläsningar, och en undervisning vid själva 
sjuksängen började först med det nästa århundradet.

Några andra naturvetenskaper studerades knappt. Fysiken och 
kemien lågo ännu under den ena medicinska professuren, och åt
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dem ägnade man föga uppmärksamhet; Drossander anskaffade dock 
åtskilliga fysikaliska instrument, såsom en luftpump, en barometer 
°ch en termometer — väl de första, som funnits i Sverige — och 
av Rudbeck inrättades, såsom vi sett, ett kemiskt laboratorium. 
Detta var dock i främsta rummet avsett för akademiapotekaren, 
ehuru även studenter där lära hava fått undervisning. Men utöver 
de allra första ansatserna hade man tydligen ej kommit, och på 
allvar började ett fysiskt och kemiskt studium först på 1700-talet.

Grunden till en naturvetenskap var dock lagd, och just vid sekel
skiftet framträder en personlighet, vilken är betydande icke blott 
sasom praktisk uppfinnare utan ock såsom naturvetenskaplig tänkare. 
Det är Polhem. Men till hela sin läggning tillhör han mera frihets
tiden än 1600-talet, och redogörelsen för hans insats sparas därför 
bäst till nästa del.

Vignett ur Pufendorf, De rebus a Carolo Gustavo gestis. 1696.

45 Illustrerad Svensk Litteraturhistoria. II. 225



Bureus.

BU R EUS OCH DEN ÄLDSTA 
F O R N F O R S K N I N G E N

V naturvetenskapen hade det allmänna åskåd- 
ningssättet ännu tagit föga intryck. Den 
stora mängden var blott religiöst intres
serad och såg helt visst tillvaron med 
»Moses’ brillor» — för att använda Spegels 
betecknande uttryck. Den egentliga veten
skapen vid universiteten var filosofi. Men 
det fanns ett bildat fåtal inom landet, som 
börjat svärma för en ny vetenskap. Det var

fornforskningen eller kanske rättare: språk- och fornforskning, ty 
vid denna tid kunna båda sägas hava sammanfallit. Väckelsen till 
detta studium utgick från den originelle, mångkunnige Johannes 
Thomæ Bureus (f. 1568, f 1652).

I motsats till samtidens övriga lärde var Bureus egentligen auto
didakt. Han var därför jämförelsevis oberörd av de filosofiska och 
teologiska fejder, som upprörde hans universitetsbildade samtida; 1 
stället bröt han på egen hand väg och öppnade för forskningen 
nya vidder, på vilka de andra ej funnit något för vetenskapen att 
skörda. Redan på skolbänken började han på egen hand att lära 
sig hebreiska — ett språk, som då torde hava varit så gott som 
okänt i vårt land. De egendomliga bokstäverna och den allmänna 
obekantskapen med detta Österlandets mäktiga språk, på vilket 
Gud själv och patriarkerna ansågos hava uttalat sig — detta var 
naturligtvis tillräckligt att giva hebreiskan karaktären av ett mystiskt, 
hemlighetsfullt språk, som redan till sin art skilde sig från alla 
andra, och därigenom att Bureus på egen hand sysslade med detta 
språks gåtor, erhöllo de anlag för mystik, som väl redan av naturen 
funnos hos honom, ny och rik näring.

I denna mystik fördes han snart allt djupare in. Då han var 23 
år gammal, fick han — möjligen genom en tillfällighet — en kabba-
listisk bok i handen, nämligen »Arbatel: De magia veterum», vilken 
tillskrives den bekante Agrippa von Nettesheim, och denna bekant-

226



Ji
S'

r

Johannes Bur cits.
Efter porträtt pâ Gripsholm.





skap blev avgörande för Bureus. De mystiska tecknen och de 
undergörande »orden» spela från detta ögonblick in i hans liv, och 
den uppfattning av tillvaron, som sammanhängde med denna filosofi, 
blev bestämmande för hela hans åskådning i övrigt. Ty kabbala 
var mera en religionsfilosofi än en lingvistisk disciplin. Orden i de 
mystiska skrifterna tolkades allegoriskt, sammanställdes enligt vissa 
tämligen godtyckliga principer och ansågos innehålla en kraft, med 
vilken kabbalisten kunde behärska tillvaron.

Dessa fantasier, som förefalla vår tid värdelösa och förvisso även 
äro det, måste dock tilltala renässansens män, vilka brunno av be
gär att utvidga gränserna för det mänskliga vetandet och likt Faust 
trådde efter en kunskap, som kunde behärska världen. Här — i 
kabbala — öppnade sig ett dylikt fält, så vidsträckt, att dess gränser 
dolde sig i ett mystiskt fjärran, och lika lockande för tänkaren som 
Perus och Mexicos fabelland varit för renässansens guldtörstande 
äventyrare. Högrenässansens kanske rikast utvecklade snille, Pico della 
Mirándola, gick i spetsen, Reuchlin och andra följde efter, och vi kunna 
således ej anse det såsom beroende på någon brist i begåvningen, att 
Bureus sällade sig till denna riktning inom samtidens vetenskap.

Kort efter dessa kabbalistiska studiers början kom Bureus (1593) 
att fästa uppmärksamheten vid några mystiska tecken, som voro 
inhuggna på en sten vid Gråmunkekyrkans portal i Stockholm. 
Tecknen voro runor, och deras egendomliga, om de hebreiska ty
perna erinrande form måste naturligtvis tilltala en man med Bureus’ 
skaplynne. Han började nu att grubbla över tecknen.1 Till en 
början intresserade de honom blott såsom ett slags kabbalistisk 
skrift, men snart började de att få även en annan betydelse för 
honom. Det var ju våra förfäders skrift, och genom studiet av 
denna öppnade sig en ny väg för forskaren att förvärva kun
skap om de gamles språk och historia. Man märker, huru detta 
mtresse blir allt livligare och livligare hos Bureus. Men olyckan 
var, att han aldrig fullt kunde befria sig från sin kabbalistiska ut
gångspunkt. Runorna fortforo att för honom vara en mystisk, hem
lighetsfull skrift, han såg dem aldrig med den nyktert prövande 
vetenskapsmannens blick, och hans flesta runologiska skrifter äga 
därför för vår tid huvudsakligen kuriositetens intresse. Bäst är 
otvivelaktigen hans första arbete, den 1599 utstuckna runtavlan, som 
mskränker sig till enkla avbildningar av typerna; sämst hans lärda dikt
samling Runa redux, som rör sig med en numera obegriplig mystik.

1 Kunskapen om runorna var aldrig helt utdöd. En helt liten skrift om runor, för
fattad av Olavus Petri, fanns redan, ehuru den ej var tryckt, och även bröderna Magni 
kade i sina arbeten meddelat runalfabetet.

Runforsk- 
ningens 
början.
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Men nytta gjorde Burens dock, och genom sina runundersök- 
ningar blev han grundläggare icke blott till den följande runforsk- 
ningen utan ock till 1600-talets hela antikvariska strömning. Han 
tyckes själv hava avbildat och genom andra förskaffat sig avteck
ningar av omkring 200 runstenar, av vilka visserligen blott en mindre 
del utgavs under hans egen livstid.

Även regeringen förstod han att intressera för dessa forskningar. 
Karl IX tänkte ett ögonblick på att för honom upprätta en pro
fessur »i runskan» och förbjöd honom t. o. m. en gång att resa 
utrikes, ty —■ sade han — »om du dör därute, så förkomma anti- 
quitates». Då Wormius utgav sina »Fasti danici» och där först sökte 
göra den lärda världen bekant med Nordens runminnesmärken, be
fallde Gustav Adolf Bureus att réfutera de danska anspråken samt 
uppvisa, att runkunskapen först uppstått i Sverige — ett uppdrag, 
som Bureus helt visst med glädje åtog sig, då det ju gällde att 
skydda egen författareära. På regeringens uppdrag och med fri 
skjuts började Bureus redan tidigt att resa kring i landet för att 
avteckna gamla minnesmärken, leta efter manuskript och taga känne
dom om skrock, folkseder o. s. v. Hans ännu bevarade anteck
ningar över en resa till Norrland ådagalägga på ett ypperligt sätt 
den öppna blick, han hade för alla dylika företeelser, och innehålla 
ett etnografiskt material av betydande värde. Anteckningarna visa ock, 
att Bureus hade sinne för dialekternas betydelse. Det var slutligen på 
Bureus’ initiativ, som regeringen 1630 tillsatte de två antikvarier, om 
vilka jag förut talat och vilka båda voro hans lärjungar.

Bureus Såsom härav framgår, hade Bureus’ intresse så småningom utvid- 
sasom gats  från sträcka sig till runorna — till att omfatta hela

den nordiska fornkúnskapen. Den kanske vackraste och mest be- 
tydelsefulla sidan av Bureus’ verksamhet är hans nit för uppspåran
det och bevarandet av gamla handskrifter. De få norska hand
skrifter, som redan under medeltiden kommit till Sverige (Didriks 
av Bern saga, Barlaam och Josaphat samt Orm Snorrasons bok), 
uppmärksammades av honom - - av den förstnämnda började han 
t. o. m. en översättning till nysvenska — och de viktigaste av våra 
fornsvenska handskrifter (Västgötalagen, Codex Bureanus, Själens 
tröst m. fl.) hava befunnit sig i hans händer och genom hans nit 
räddats. Bureus är ock den förste svensk, vilken i litteraturhisto
riskt och språkligt' syfte ederat en gammal handskrift, nämligen den 
första upplagan av Konungastyrelsen, som utkom 1634, ehuru den 
redan var tryckt några år förut — en upplaga, som är desto märk
ligare, som själva handskriften nu är förlorad. Texten synes vara

Messenius ’hade väl förut utgivit rimkrönikorna, men därvid var intresset historiskt.
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samvetsgrant återgiven, och där den varit korrumperad, har Burens 
efter sunda filologiska principer sökt restituera den. Han har dess
utom försett den med en redogörelse för alla där förekommande 
citat samt en ordbok. För sin tid kan denna upplaga med fullt fog 
kallas ett mästerverk.

Av nästan samma intresse äro hans många och upplysande an
teckningar om och ur andra gamla handskrifter, av vilka flera nu
mera äro förlorade — exempelvis den viktiga Söderköpingsrätten — 
och den pålitlighet, som utmärker Burens’ kontrollerbara notiser, är 
en borgen för, att även de övriga icke böra räknas till de anti
kvariska hugskottens klass.

Genom dessa studier leddes Bureus över till rent språkliga forsk
ningar, och han är den förste, som av ett uteslutande vetenskapligt 
intresse studerat vårt språk. 1636 skrev han en grammatik över 
det nordiska fornspråket, ett arbete, som nu tyvärr är förlorat så 
när som på några, dock utförliga citat i Aurivillius’ först i våra 
dagar tryckta Grammaticæ svecanæ specimen. Så vitt man vet, 
är Bureus’ grammatik den första i sitt slag, nämligen såsom den 
äldsta grammatiska behandling, som finnes av något germanskt forn- 
språk. Dessutom har professor Lindroth nyligen funnit en mängd 
manuskriptanteckningar, som utgjort förberedelserna till en nysvensk 
grammatik. Undantager man jesuitlärlingen Petrus Cuprimontanus’ 
blott i praktiskt syfte gjorda och för övrigt förlorade svenska gram
matik, är Bureus’ nyssnämnda arbete det första, som över huvud 

Bureus 
såsom 
språk

forskare.

sysselsätter sig med modersmålets grammatik, och ända till 1682, 
då Wallenius’ korta grammatika utkom, förblev det utan efterföljd.

Samtidigt var han sysselsatt med förarbetena till ett svenskt 
lexikon, och till den ändan excerperade han flitigt våra gamla lagar. 
1651 — ett år före sin död — överlämnade han, då urgammal och 
giktbruten, ej mindre än fyra volymer av dessa samlingar till rege
ringen; tre av dem hava förkommit, men den fjärde finnes kvar och 
synes vara förtjänt av våra språkforskares uppmärksamhet. Detta 
lexikon är i varje fall det första rent svenska, som finnes, ty jag 
frånser arbeten som Variarum rerum vocabula (1538) och Elaus Petri 
Helsingius’ Synonymorum libellus (1587), som ju icke framgått ur 
något intresse för modersmålet, utan äro latin-svenska ordböcker.

Betraktar man hela det omfattande verksamhetsfält, på vilket Bu- Bureus’ 
reus rörde sig, får man otvivelaktigen ett intryck av en dylik mång- Pei-soniig- 
sidighet i begåvningen, som är kännetecknande för renässansens rikt 
utvecklade personligheter. Och Bureus var icke blott språkman, 
fornforskare, etnograf och filosof. Han var ock vår förste infödde 
kopparstickare och träsnidare. Själv stack han runtavlan, Mora
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stenar, sitt eget och Messenius’ porträtt samt skar det träsnitt, som 
återfinnes på sista sidan av Uppsala mötes beslut. Vi veta dess
utom, att han lärt sig att slipa diamanter, »konterfeja», gravera 
sigill — Uppsala universitets är av hans hand; att han försökt 
sig såsom skald, visserligen med ringa poetisk begåvning, men med 
ett långt vaknare sinne för formens betydelse än någon av hans 
samtida; att han var en skicklig ritare samt såsom sådan erhöll i 
uppdrag att rita mönstret till den tapet, som fattades i den prakt
fulla, av Erik XIV beställda serien. Enligt vad hans biograf Stenius 
upplyser, var han ock utmärkt i geometri, mekanik och astronomi, 
och den resa till Italien, varom Burens’ anteckningar tala och till 
vilken Karl IX ville hjälpa honom, skulle enligt Stenius hava avsett 
att utbilda honom till arkitekt.

Bureus var således obestridligen en rikt begåvad natur, och det 
kan ej nekas, att man hos honom finner något av renässansens be
prisade mångsidighet. Men dock drar man sig för att ställa honom 
på samma plan som t. ex. Stiernhielm, och orsaken är väl den, att 
det dock hos Bureus finnes något förkrympt. Då man läser hans an
teckningar, får man visserligen å ena sidan intrycket av en stor, 
mångsidig begåvning, men å den andra även känslan av att denna 
begåvning saknat sol och därför ej heller kunnat utvecklas såsom sig 
bort. Stiernhielm levde under lyckligare omständigheter, glansen från 
Kristinas hov kastade sitt skimmer även över honom ; Bureus däremot 
tillhörde de hårda och strävsamma tider, då Karl IX:s och Gustav 
Adolfs generation genom umbäranden och mödor lade grunden till 
Sveriges storhetsperiod. Och detta trycker sin stämpel på Bureus.

Till en del berodde det väl på den tidens oviga avlöningssätt, att 
så många så att säga stannade i växten. Det gör ett egendomligt 
intryck att läsa om en 35 års man av Bureus’ betydelse, att han 
under pesttiden 1603 mest födde sig med »likpenningar», d. v. s. att 
han erhöll 12 öre från varje stärbhus, åt vilket han gav glans genom 
att följa med likprocessionen, och i slutet av samma år antecknar 
han: »När mig feltes födan, lagade Gud alltid, att jag antingen 
fick sägare (= klockor) att bota eller göra signeter, stundom epitha- 
lamia och epitaphia», och kort därefter: »Skänkte Pampineus mig en 
slät daler och en guldklipping för epithalamio och mat fullt upp»- 
I de vanligaste fallen hade ämbetsmannalönen på 1500-talet karak
tären av gratifikationer, som stundom utföllo, stundom innehöllos, 
och löntagaren blev därför föga bättre än en tiggare. Då seder
mera en ordentlig lön anvisades, bestod denna i ett gods — Bureus 
fick Vårdsätra — men denna lön gjorde av vetenskapsmannen en 
bonde, som framför allt måste vara betänkt på gårdens skötsel.



Att Bureus likväl under sådana omständigheter uträttat så mycket, 
berodde på hans levande intresse och därpå, att han — till skillnad 
från Messenius — var en trots alla besynnerligheter god, nästan 
barnafrom karaktär. Han arbetade tydligen icke för sin egen äras skull, 
utan för vetenskapens och fosterlandets, och genom detta intresse för 
svensk forskning kan han sägas hava inlett storhetstidens litteratur.

Den följande generationen av fornforskare och språkmän är hans Bureus’ 
lärjungar, i främsta rummet landets båda första antikvarier Martinus föijaTe 
Aschaneus och Jahan Henrichsson Axehielm. Den senare (f. 1608, 
t 1692), Bureus’ måg, drogs dock av mångfaldiga andra, särskilt 
juridiska, bestyr från fornforskningen, och av hans arbeten blev intet 
utgivet. Mera betydande var därför Martinus Aschaneus, vilken 
började sin bana såsom »musikant» i Johan III:s kapell, varefter han 
blev fältpräst vid livfanan och såsom sådan deltog i Gustav Adolfs 
livländska fälttåg. 1620 belönades han med Hammarby gäll, därhän 
dog 1641, efter att i flera år hava tjänstgjort såsom antikvarie. Aschaneus 
Var en för sin tid mångsidigt intresserad man. Han var ganska god 
skald, författade även religiösa arbeten, han var en flitig samlare av 
runinskrifter samt har efterlämnat en mängd småskrifter av topografiskt- 
antikvariskt innehåll, och även såsom avskrivare och samlare av äldre 
handlingar, visor o. s. v. har han gjort eftervärlden stora tjänster.

En tredje lärjunge av Bureus var den flitige Jonas Haquini Rheze- 
lius, vars — ännu blott i handskrift bevarade — samlingar rörande 
Epplands och Ölands fornminnen fördelaktigt vittna om anteck- 
Uarens nit för vår fornhistoria.

Såsom lärjunge av Bureus kunna vi slutligen räkna Georg Stiernhielm.
Stiernhielm, för vars liv jag längre fram skall redogöra, hade tyd- 

bgen rönt kraftiga intryck av Bureus. Hans filosofiska världsåskåd- 
n*ng hade, såsom vi sett, starka beröringspunkter med Bureus’ kabba- 
kstiska spekulationer, och sannolikt var det genom umgänget med 
denne, som han fick smak för runforskning och studiet av Orien
tens språk. Men därjämte tyckes han även hava påverkats av de 
Samtida nederländska filologerna. I Holland, särskilt i Leiden, 
drevos ivriga klassiska studier, och därjämte hade man där börjat
att fördjupa sig i de orientaliska språken. Även åt modersmålet 
agnade man sin uppmärksamhet, och genom offentliggörandet av 
Tacitus’, Jordanes’ med Aeres arbeten hade den germanska forntiden 
hått en viss, från den klassiska historieskrivningen lånad glans. 
Eanska snart kände man ett behov av att kombinera dessa studier 

Stiern
hielm som 

språk
forskare.

av Orientens, den grekisk-romerska antikens och Germaniens tungo
mål, och så började den jämförande språkforskningen. I spdtsen 
£lck Goropius Becanus, vilken i Origines Antwerpianæ (1569) samt
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Hermathena (utg. 1580) sökte uppvisa, att nederländskan varit 
mänsklighetens äldsta språk. Andra följde efter, såsom Van der Myl, 
Justus Lipsius m. fl., och ehuru de flesta av de hithörande skrifterna 
blott innehålla värdelösa fantasterier, beteckna de dock den mo
derna språkforskningens grundläggningsarbete.

Då man bedömer denna tids etymologiska arbete, gör man 
sig gärna skyldig till orättvisan att jämföra dess metod med våra 
dagars. Men man bör härvid erinra sig, att renässansen närmast 
anknöt vid antikens vetenskap, och denna stod inom den etymo
logiska forskningen synnerligen lågt —■ helt naturligt, enär man 
då blott, i stort sett, kände två språk, latin och grekiska. De 
klassiska filologernas etymologier äro därför fullkomligt godtyck
liga och ovetenskapliga. I två viktiga punkter förde emellertid 
humanismen, trots alla sina brister, forskningen framåt utöver den 
antika ståndpunkten: dels utvidgades själva forskningsmaterialet högst 
betydligt, i det att de orientaliska och germanska språken nu drogos 
in inom undersökningen, samt för övrigt även andra språk såsom 
finska, keltiska, baskiska m. fl., dels uppställdes nu den för antiken 
okända eller i varje fall ej vidare utvecklade teorien om språkens 
gemensamma härstamning från ett urspråk, och denna teori, så oriktig 
eller åtminstone obevisad den än är, hade dock det goda med sig, att 
den banade väg för den nyare teorien om vissa språks gemensamma 
ursprung. Den riktade uppmärksamheten på de germanska forn- 
språken och den möjliggjorde språkens ordnande inom vissa grupper- 
Någon princip eller någon metod härför hade man ännu icke — upp
giften var ju just att finna en dylik — och därför gör humanismens 
språkvetenskap intryck av osäkerhet, godtycke och dilettantism.

Denna komparativa lingvistik måste naturligtvis mäktigt tilltala 
en man med Stiernhielms skaplynne. Han var i främsta rummet 
poet och fantasimänniska, och här hade han funnit en vetenskaplig 
värld, inom vilken hans rika inbillningskraft fritt kunde få tumla 
om. Han stannade därför icke såsom Bureus vid hebreiskan och de 
klassiska språken, utan började att studera även andra orientaliska 
tungomål, och därjämte är han den förste svensk, som förvärvat 
en mera allsidig kännedom om de germanska fornspråken. El 
blott att han — såsom Bureus — studerade runspråket, våra äldsta 
fornsvenska handskrifter samt de isländska, som efter Bureus’ tid 
blevo bekanta; han läste även forntyska, angelsaksiska och gotiska, 
som då voro alldeles nyupptäckta språk, samt synes hava tagit åt
minstone en ytlig kännedom om en mängd andra språk såsom finska 
och ungerska samt keltiska och romanska dialekter. Hans ling" 
vistiska bildning var således betydligt mera omfattande än Bureus J
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men den nyktert forskande vetenskapsmannens egenskaper voro 
icke Stiernhielms. Han mäktade aldrig att helt fördjupa sig i något 
studium eller något arbete och föra detta till slut. Från hans hand 
hava vi en oerhörd mängd påbörjade utkast och försök, men nästan 
intet avslutat arbete, och de få, som verkligen blevo publicerade 
— såsom hans upplagor av Ulfilas (1671) och Västgötalagen (1663) — 
vittna alls icke fördelaktigt om hans noggrannhet. Betydande är ej 
heller hans mot Cluverius riktade stridsskrift Anti-Cluverius (utg. 
av Hadorph 1685), vari han med stöd av Jordanes’ auktoritet söker 
visa, att goterna utvandrat från Sverige och ej — såsom Cluverius 
förfäktat — från Preussen.
så hans svenska lexikon, Gambia svea och götha måles fatebur, 
varav bokstaven A utkom 1643, hans påbörjade, aldrig fullbordade 
angelsaksiska lexikon, etymologiska arbeten i mängd m. m. Det 
etymologiska intresset tyckes för honom hava varit det huvudsakliga; 
men såsom jag nyss utvecklat, saknade den tidens språkvetenskap 
en fast metod, och ännu så länge trevade man sig blott fram i 
språkens labyrint. Just dessa famlande försök måste emellertid locka 
en man med Stiernhielms kraftiga fantasi och omfattande språk
kunskap. Oförtrutet jämförde han också de mest heterogena språk 
med varandra, överallt fann han likheter, och liksom Goropius 
Becanus velat härleda alla språk från nederländskan, såg Stiernhielm 
i dem dotterspråk av svenskan.

I våra dagar kunna vi medlidsamt draga på munnen åt Stiernhielms jäm
förelser t. ex. mellan svenskan och magyariskan. Men språkvetenskapen måste 
ju börja med dylika famlande försök att finna likheter, och på 1600-talets stånd
punkt voro de nyss nämnda jämförelserna ej djärvare än Justus Lipsius’ pa
ralleller mellan nederländskan och persiskan, som först av en senare forskning 
visats båda tillhöra den indoeuropeiska språkstammen. Ofta äro Stiernhielms 
etymologier för övrigt både fyndiga och riktiga, såsom t. ex. då han sammanställer 
lat. aqua, got. ahva, sv. å; eller sv. (brud)gumme och gumjse), got. guma, 
lat. homo; sv. fisk, lat. piscis; got. faihu, sv. fä, lat. pecus, pecunia, 
och här angiver han icke blott riktigt betydelseövergången, utan anmärker 
ock, att »bokstäverna b, p, f, v äro av en enda familj samt därför lätt utbytas 
med varandra» — ett yttrande, som ju tangerar den berömda ljudlag, som se
dermera upptäckts av Grimm. Vid andra tillfällen är han åtminstone fyndig, 
såsom då han härleder bok av böja på den grund, att de gamles böcker eller 
»Volumina» voro böjda eller hoprullade i form av en cylinder. I en mängd 
— måhända de flesta — fall bero hans paralleller på tillfälliga likheter.

Hans allmänt hållna språkhistoriska inledning till Ulfilas vittnar 
för övrigt om ett visst sinne för språkens bildning. Den gängse 
åsikten hade varit, att hebreiskan varit världens äldsta språk 

det, på vilket Gud talat till Adam — men att det vid den ba
byloniska förbistringen uppstått 72 nya språk. Stiernhielm inlåter
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sig först pa en ganska fyndig teologisk vederläggning av denna 
teori, men övergår därefter till en språklig. Intet tungomål är - 
såsom man vanligen antager — oföränderligen detsamma genom 
alla tider, utan alla äro stadda i en ständig utveckling, och icke 
heller hebreiskan, som Noak talade, bildar ett undantag från denna 
lag. Ur det gemensamma språket bildade sig först dialekter, och 
så småningom övergick en del av dessa dialekter till särskilda 
språk. Dessa nya språk sönderföllo åter i dialekter, och även ur 
dessa bildade sig nya språk. Till den jafetiska språkgruppen räk
nar han alla europeiska språk utom finskan och ungerskan, vilkas 
stora likhet han, så vitt jag vet, är en bland de första, som påpekat. 
Dock misstänker han ett visst samband mellan grekiska och finska.

Leibniz, som för övrigt ej var någon beundrare av de svenska 
språkforskarna, uttalade sig med ett visst erkännande om denna inled
ning, och onekligen innehåller den en mängd sunda och riktiga tankar. 

Wexio- På Stiernhielms, Bureus’ och den äldre skolans ståndpunkt står ock 
nius' den företrädesvis såsom statsvetenskaplig författare kände professorn 

i Abo Michael O. Wexionius, vilken 1650 utgav Epitome descrip- 
tionis Sueciae. Wexionius har icke Stiernhielms omfattande lärdom, 
ännu mindre hans vittsvävande fantasi, men å andra sidan är hans 
uppfattning nyktrare, och om hans framställning stundom är sche
matiskt torr, lämnar han dock, då han yttrar sig om Sveriges sam
tida politiska förhållanden o. s. v., flera uppgifter av verkligt intresse. 
Särskilt synas hans notiser om de finska, lapska och lettiska språken 
vara beaktansvärda ; hans jämförelser mellan svenska och tyska äro där
emot väl puerila även för denna tid, och vad fornhistorien beträffar, 
ställer han sig fullkomligt kritiklöst på Johannes Magnis ståndpunkt

Träsnitt ur Confessio fidei. 1594. 
Skuret av J. T. Bureus.234



loccenius och schefferus

»
gw TIERNHIELM var den mest begåvade av 

Burens’ lärjungar, men redan under hans 
kraftigaste mannaålder hade en annan, sun
dare och nyktrare riktning gjort sig gällande 
inom språk- och fornforskningen. Denna 
inledes av främlingen Johannes Loccenius 
(f. 1598, f 1677), vilken 1625 utnämndes till 
professor i Uppsala.

Till börden holsteinare, var Loccenius Loccenius.
den förste lärde utlänning, som på allvar slog sig ned i Sverige 
°ch där erhöll ett nytt fädernesland. Den humanistiska bildning, 
han hade, var grundligare än den, som denna tids svenskar i all
mänhet ägde, och han hade såsom klassisk filolog förvärvat sig en 
bättre och säkrare metod än den, som stod hans nya landsmän till 
buds. Hans blick skymdes ej av några kabbalistiska griller, och 
hans uppfattning var vetenskaplig, ej poetisk. Den första lärostol, 
han beklädde, var den historiska, men snart flyttades han över till 
Juridiken, och därigenom erhöllo hans studier en fast och sund 
Utgångspunkt. Loccenius kastade sig nämligen med iver på den 
svenska rätten, studerade våra gamla lagar, jämförde dem med 
andra germanska lagar och blev den, som först grundläde ett veten
skapligt juridiskt studium i vårt land; jämte Grotius, Coming och 
Stiernhöök kan Loccenius — om än i mindre grad än dessa — 
anses såsom det germanska rättsstudiets grundläggare.

Banbrytande för den svenska forskningen på detta område voro 
Synopsis juris (1648) och Lexicon juris (1647).

Men dessa Loccenius’ juridiska studier inverkade ock på hans 
historiska. De föregående hävdatecknarna hade för landets äldre 
historia så gott som uteslutande stött sig på krönikornas osäkra 
V1ttnesbörd, och deras framställning av forntidens liv vilade till 
större delen på fantastiska spekulationer. I lagarna fann däremot 
Loccenius en samling källskrifter, som innehöllo säkra uppgifter
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om våra förfäders liv, och det är huvudsakligen på detta material, 
som han byggt sina Antiquitatum sveo-gothicarum libri III (1647)

- en för sin tid verkligen värdefull svensk kulturhistoria, bety
dande icke minst därför, att den länkade uppmärksamheten på den 

period, som med fördel 
kunde studeras av den ti
dens forskare, nämligen 
medeltiden.

I viss mån återfinnas 
dessa förtjänster även i den 
framställning av Sveriges 
historia, Rerum svecicarum 
historia (1654), som han 
skrev på uppdrag av Kri
stina och sedermera ånyo 
omarbetade(i6Ó2och 1676). 
Men Loccenius kan dock 
ej frikännas från en viss 
lättrogenhet, och han insåg 
ej till fullo, att han i själva 
verket hade en annan forsk
ningsmetod än de mera 
fantastiska svenska lärde. 
1 varm patriotism tävlade 
dessutom denne främling

Johannes Loccenius. med de infödde, och Rud-
Etter oljemålning i Uppsala universitets samlingar. beck berättar att han skall

hava fällt tårar i förtjus
ningen över Atland. Han var slutligen en fredsälskande natur, som 
drog sig för att uppträda mot den svenska chauvinismen, även da 
han kunde känna sig manad därtill. Beträffande den egentliga 
fornhistorien kan han därför, ehuru i kritisk skärpa vida över
lägsen föregångare som Paulinus och Baazius, dock knappt sägas 
hava fört forskningen väsentligen framåt. I den första upplagan av 
sin historia började han med Sveriges förste kristne konung, men 
i den nästa övergav han denna kritiska, för chauvinismen sårande 
ståndpunkt och medtog hela den föregående raden av fabel
konungar.

Schefferus. En vida djärvare, rikare begåvad . och mera mångsidig forskare 
var hans måg Johannes Schçffçrùs, för vilken de kritiskia principer, 
som svärfadern sökt tillämpa, voro fullt medvetna. ■ "

Utkom -i fyra upplagor och översattes på svenska 1728 av-Nils Mufvedsson Dd.



Då Schefferus (f. 1621, f 1679) kallades till Sverige och 1648 
tillträdde den Skytteanska professuren i Uppsala, stod han- redan 
pa höjden av sin tids filologiska bildning, och i sitt nya fädernes
land blev han — mer än Loccenius och Freinsheimius — den 
klassiska filologiens egent
lige grundläggare. Förut 
hade man blott sökt att 
tillägna sig en allt renare 
°ch renare latinitet, men 
Schefferus var den förste, 
som förde forskningen ut
över denna ensidigt språk
liga ståndpunkt in på mera 
reala områden. För det 
första utövade han en flitig 
textkritisk verksamhet och 
utgav en mängd klassiska 
författares arbeten. Dessa 
upplagor äro väl mindre 
betydande, då de — med 
fö undantag •—- ej stödja 
S1g på manuskriptstudier, 
ruen denna brist berodde 
huvudsakligen därpå, att 
uran i Sverige i allmänhet 
saknade klassiska hand
skrifter. Viktigare voro 
Schefferus’ realfilologiska

*

Johannes Schefferus.
Efter oljemålning i Uppsala universitets samlingar.

undersökningar — särskilt rörande antikens sjöväsende — och hans 
arbeten häri lära länge hava ansetts såsom fullkomligt avgörande.

Den kritiska skarpblick, som han förvärvat sig i den mera ut
vecklade klassiska filologiens skola, kom honom väl tillpass, då han 
vände sig till den nordiska. Redan kort efter sin ankomst till lan
det synes han, ehuru detta ej vidkom hans professur, hava kastat 
S1g på studiet av svenska förhållanden och svensk historia. Den 
rent bibliografiska kännedom, han förvärvade sig om vår litteratur, 
Var större än den någon svensk före honom ägt, och främlingen 
från Strassburg blev den svenska litteraturhistoriens fader. Året 
efter hans död utgåvo hans närmaste Svecia literata (1680), en 
bibliografisk förteckning över vår litteratur, vilken än i dag är av 
ett oskattbart värde, och vars säkerhet och fullständighet äro så 
stora, att man har svårt att förstå, huru det varit Schefferus möj-
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ligt att — utan föregångare och utan några offentliga bibliotek av 
betydenhet1 — åstadkomma ett dylikt storverk. Om hans intresse 
för den svenska litteraturen vittna ock hans upplagor av åtskilliga 
medeltidsskrifter : Konungastyrelsen (1669), en i Registrum Upsa- 
liense upptagen, viktig medeltidskrönika (1673), Israel Erlandis 
Vita S. Erici (1675), och hans till texterna fogade anmärkningar 
röja både kritisk skärpa och en omfattande kännedom om medel
tiden. Ett annat vittnesbörd om hans intresse för allt svenskt 
äga vi i Memorabilium svethicæ gentis exemplorum liber (1671), 
ett arbete, som, skrivet med Valerius Maximus såsom förebild, 
skulle kunna kallas 1600-talets »Svenska folkets sagohävder». Det 
var avsett att begagnas såsom latinsk övningsbok i skolorna, och 1 
stället för de hävdvunna anekdoterna från den klassiska forntiden 
bjöd han här skolbarnen exempel, hämtade ur fäderneslandets egna 
hävder. »Det är en gammal villfarelse — börjar han — att först 
ägna någon uppmärksamhet åt det, som är främmande. För allt 
grekiskt, romerskt, franskt och italienskt hysa vi vördnad; men 
det, som alstras hemma, trampa vi under fotterna.» Att i sin mån 
motverka denna uppfattning hade han utgivit denna lilla bok för 
att visa svenskarna, att deras egna hävder gömde lika goda och 
ärorika exempel på dygd och mannamod som utlandets.

Schefferus är även den förste, som av trycket utgivit en avhand
ling i svensk arkeologi. 1674 hade man i Skåne funnit tre stora 
guldbrakteater, vilka jämte ett bronssvärd voro de första antikvite
ter, som kommo i statens ägo; de förvaras ännu i Statens Histo
riska museum. Aret därpå utgav Schefferus om dem en avhand
ling, De orbibus tribus aureis, vari han sorgfälligt redogjorde för 
fyndomständigheterna, beskrev och avbildade föremålen samt sökte 
bestämma den tid, till vilken de hörde, deras användning o. s. v. 
Detta förstlingsarbete inom en då alldeles ny vetenskap utmärker 
sig — enligt omdöme av en bland våra främste arkeologer - 
»genom lärdom, skarpsinnighet, kritik och en nykter uppfattning 
av förhållandena, varigenom det står vida över flera av de vid 
samma tid och långt därefter utgivna arkeologiska skrifter».

Sammanhängande med denna arkeologiska avhandling äro Scheffe
rus arbeten om Lappmarken och Uppsala. Det förra, Lapponia 
(t673), som från latinet översattes till tyska, holländska, engelska 
(två upplagor) och franska, men egendomligt nog ej till svenska, 
tilldrog sig på sin tid en stor uppmärksamhet i den lärda världen,

Sasom förut anmärkts ägde Uppsala bibliotek 1649 endast fem svenska arbeten. 
1680 funnos omkring 80 arbeten av svenska författare — i rikets främsta offentlig3- 
boksamling. .
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Vignett ur Suecia antigua.

men har sedermera blivit utsatt för ett visst klander. Så till vida 
kan detta vara berättigat, som Schelferns ej skrev på grund av 
autopsi, utan stödde sig dels på officiella handlingar rörande Lapp
land, dels på äldre beskrivningar (såsom Olaus Petri Niurenius’, 
Sam. Rheens, Tornens’ m. fl.), dels på muntliga meddelanden av 
lappar, som han utfrågat, men i samarbetandet av de ofta stridiga 
uppgifterna göra sig Schefferus’ kritiska skärpa och sunda omdöme 
gällande.

Mera betydande är hans Upsalia antiqua (1666), en Uppsala 
stads historia, som än 1 dag äger sitt värde och i vilken Scheffe
rus’ kritiska metod utvecklar sig i hela sin glans. Särskilt ypper
lig är den förkrossande vederläggning, han giver av den historiska 
metod, som sedan Prosaiska krönikans och Johannes Magnis dagar 
enväldigt härskat trots Olavus Petris gensaga.

Detta arbete, som borde hava banat nya vägar för den svenska 
hävdateckningen och fornforskningen, blev utgångspunkten för den 
första litterära kampen i vårt land och ledde till en sammandrabb
ning mellan de tvenne olika riktningar, som funnos inom veten
skapen — den kritiska och den fantastiskt patriotiska. Schefferus 
representerade den förra, hans motståndare Verelius den senare, 
°ch jag skall vid redogörelsen för Verelius’ verksamhet påvisa 
stridens innebörd.

.¡i
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EN isländska litteraturen, som är av så stor 
betydelse för vår fornhistoria, var vid 1600- 
talets början så gott som okänd. Under 
medeltiden kände man blott Olof den 
heliges saga, som bearbetats till en svensk 
rimkrönika, och ett kortfattat utdrag ur 
Historia Norwegiæ, som å sin sida endast 
är en bearbetning i andra hand av Yng- 
lingatal, varjämte Didrikssagan och några 

andra norska handskrifter sedan mitten av 1400-talet tyckas hava 
befunnit sig i Sverige. Med undantag av excerptet ur Historia 
Norwegiæ och Didrikskrönikan voro dessa dock ej av någon be
tydelse för den nordiska fornforskningen. Messenius är den förste, 
som har en ny isländsk källa, nämligen den s. k. Jani Martini 
krönika, ett på danska av den norske lagmannen Mattis Storsson 
gjort utdrag ur Snorres Heimskringla, som först 1633 fullständigt 
utgavs i en dansk översättning, verkställd av Peder Claussen.

Emellertid hade intresset för den gamla sagoöns litteratur åtei 
börjat vakna på Island. Denna den isländska litteraturens renässans 
tillhör 1600-talets början. Isländske lärde såsom Arngrim Jönsson, 
Brynjolf Sveinsson m. fl. började nämligen då att samla de gamla 
manuskripten, vilka vid denna tid syntes gå sin undergång till mötes. 
1628 sände Arngrim en handskrift av Snorres Edda till den danske 
fornforskaren Ole Wormius, och därmed inleddes en stor export 
av isländska handskrifter. En bland de ivrigaste samlarna bland de 
danske lärde, till vilka dessa manuskript översändes, var den be
römde Stephanius. 1652, två år efter hans död, sålde hans änka 
hans samlingar till Kristina, från vilken de övergingo till Magnus 
Gabriel De la Gardie, som 1663 skänkte alla manuskripten till Upp" 
sala universitet. De la Gardies ytterst värdefulla donation bestod 
av 65 nummer, av vilka de flesta förut tillhört Stephanius, och 
härigenom fick biblioteket sin första stora samling av isländska
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Codex 
argenteus.

blott 
forn-

handskrifter; bland dessa funnos så värdefulla manuskript som den 
s. k. Uppsala-eddan, vidare Olaf Tryggvasons och Olaf den heliges 
sagor, Grettis saga och massor av medeltidens romantiska sagor.

Samlingens pärla stammade dock ej från Stephanius’ samling, näm
ligen Ulfilas gotiska bibelöversättning, den världsberömda Codex 
argenteus, den så gott som enda rest vi hava av det gotiska språket. 
Ty för övrigt finnas blott fyra blad ur romarbrevet i Wolfenbüttel, 
fem ytterst fragmentariska handskrifter i Milano på några blad var 
och två nästan oläsliga blad i Turin. Handskriften tillkom i slutet 
av 400- eller början av 500-talet i Italien. Därifrån kom den på 
obekanta vägar till klostret Werden i Tyskland, men förvärvades 
av kejsar Rudolf och kom med hans konstkammare till Stockholm, 
där boken införlivades med Kristinas bibliotek. Emellertid hade 
varken hon eller hennes bibliotekarier en aning om manuskriptets 
betydelse. De kunde rål<a i hänförelse över ett dåligt manuskript 
av några andra klassens grekiska eller romerska författare, men för 
”goter» och »vandaler» hyste de samma djupa förakt som hela 
renässansen. Men så lämnade Kristina Sverige, och hennes konst
skatter skickades därifrån till Antwerpen för att vidare befordras 
till Rom. Dit kom emellertid aldrig Codex argenteus, och den 
vanliga uppgiften är, att Kristinas bibliotekarie Isak Vossius stulit 
den. Såsom Harald Wieselgren utrett, är denna beskyllning säker
ligen orättfärdig. Han förmodar, att Vossius i avbetalning på sina 
fordringar hos drottningen fått handskriften, och detta är väl också 
det sannolikaste, ehuru det även kan tänkas, att den sålts på en 
av de många auktionerna i Antwerpen. Så mycket är i varje fall 
säkert, att handskriften i november 1654 befann sig i Dortrecht hos 
Vossius’ morbror, den lärde Franciscus Junius, och att han fick den 
i sin hand var en stor lycka, ty Junius var den förste vetenskaps
man, som slagit sig på ett komparativt studium av de germanska 
fornspråken. 1665 utgav han den första upplagan av Ulfilas och 
dedicerade den till De la Gardie, som troligen bekostat tryck
ningen och som, redan innan boken kommit ut, 1662 för 400 riks
daler tillhandlat sig själva manuskriptet, som han lät förse med ett 
band av silver och 1669 skänkte till Uppsala universitet. Codex 
argenteus är således icke något krigsrov utan en ärligen 
handskrift.

Genom De la Gardies donation hade vi således fått icke 
en mängd isländska handskrifter utan ock de germanska 
språkens viktigaste minnesmärke.

Ungefär samtidigt fick den svenska forskningen ett nytt tillskott 
av isländskt handskriftsmaterial. 1658 blev en isländsk student, Jón

r® Illustrerad Svensk Litteraturhistoria. II.
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Rugman, på färd från Island till Danmark tillfångatagen och förd 
till Sverige, där regeringen på bästa sätt drog fördel av sitt byte. 
Rugman anställdes i svensk tjänst och sändes 1661 till Island för 
att samla handskrifter. Han återkom med en rik skörd, som över
lämnades till det kort därefter inrättade antikvitetskollegiet, vars 
samlingar sedermera ytterligare ökades genom andra islänningars 
försorg — trots det att den danska regeringen, avundsjuk över den 
svenska statens förvärv, förbjöd utförseln av gamla handskrifter 
från ön.

Verelius. Nu hade man således ett rikligt material, och den närmaste upp
giften var att bearbeta detta. Även här grep Magnus Gabriel De 
la Gardie in med sitt livliga intresse för svensk forskning, och genom 
hans bedrivande utnämndes Verelius 1662 till »professor i antikvi- 
teterna» — den förste i vårt land, som innehaft en dylik syssla och 
på 250 år också den ende. Fem år därefter eller 1667 genomdrev 
De la Gardie inrättandet av antikvitetskollegium för vården av våra 
fornminnen och bearbetandet av det nya material, som redan samlats 
och som man i framtiden hoppades finna.

Den, som har den huvudsakliga förtjänsten av att först hava be
gagnat detta material, var den nye professorn i antikviteterna.

Olof Verelius var född 1618 och hade efter några års studier i 
Uppsala begivit sig på en längre resa till utlandet, där han särskilt 
studerat »de utländska göternas» historia. Hans intressen voro vid 
denna tid delade mellan de klassiska studierna och de nordisk
antikvariska. De senare togb snart överhanden — såsom synes av 
hans troligen kort efter hemkomsten skrivna arbete Epitomarum 
historiæ svio-gothicæ libri quatuor (tryckt först i73°)> där han 
ännu står kvar på den äldre skolans ståndpunkt, utan att hava på
verkats av den sundare metod, enligt vilken de klassiska filologerna 
arbetade. Verelius börjar pliktskyldigast sin historia med Jafets son 
Magog och fäller kort därefter det klassiska yttrandet: »det vore 
icke mer än rätt, om våra lagars straff drabbade den brottsliga 
djärvhet, som tillåter sig att sätta så många ryktbara författares 
sanningskärlek i tvivelsmål och stämpla annalernas vittnesbörd såsom 
löjlig godtrogenhet och villfarelse. Jag skulle vilja, att man i deras 
hårda panna slog de stenblock, som hos oss finnas ristade med 
runor, vilka de efterlevandes kärleksfulla hågkomst i hembygden 
ristat åt de fränder och bröder, som stupat i Moesien, Grekland 
och Lombardiet.»

Dylika yttranden ådagalägga, att Verelius var en man, som var 
fullt skickad att under den barska karolinska tiden taga vård om 
våra fornminnen och hävda deras betydelse mot tvivelsjuka hjärnors
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Magnus Gabriel De la Gardie. 
Efter oljemålning i Riddarhuset.
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hugskott. Så snart Verelius blivit utnämnd till professor i antikvi- 
teterna, började han också sitt värv med ett nit och en arbetskraft, 
som förtjäna allt erkännande. Bland de handskrifter, som Rugman fört 
med sig tillbaka från Island, befann sig ock en avskrift av Hrolfs
saga Gautrekssonar — en 
fornaldarsaga, som för Ve
relius var av ett oskattbart 
värde, ty Gautrek uppgavs 
vara konung i Västergötland 
och Hrolf konung i Sverige; 
det var således ett kostbart, 
nytt dokument till Sveriges 
historia, som han trodde sig 
hava återfunnit, och han 
skyndade sig även att ut
giva det. 1664 utkom där
för Gothrici et Rolfi historia 
med parallellt löpande is
ländsk text och svensk över
sättning samt med antikva
riska noter av Verelius och 
politiska av Schefferus — 
en upplaga, som är märklig, 
därför att det är den äldsta, 
som blivit utgiven av någon 
isländsk saga. Två år där
efter följde en ny sagoedi- 
tion: Herrauds och Bosa 

k.
Olof Verelius.

Efter oljemålning i Uppsala universitets samlingar.

saga, även den en romantisk saga i en fingerat historisk form, och 
1672 utgav han den för forntidens litteraturhistoria så ytterst viktiga 
Hervarar saga. Tyvärr betraktades dessa arbeten dock icke såsom 
romantiska sagor, vilket de voro, utan som historiska arbeten, och på 
grund därav bidrogo de snarare att förvilla än att leda uppfattningen 
av vår fornhistoria in i riktiga banor, och samma effekt hade ock den

5 av Peringskiöld utgivna upplagan av Vilkinasagan, d. v. s. sagan 
°m Didrik av Bern.1 Härvid bör man dock erinra sig, att det först är 
den senare forskningen, som insett och kunnat inse, att dessa sagor 
sakna allt historiskt värde. Av Verelius och hans samtid kunde 
man ej fordra en dylik kritik, och man får hålla dem räkning för,

1 Den isländska texten hade redigerats av Burens, Axehielin, Wijsingh och is
länningen Gudmund Olofsson, den svenska och latinska översättningen av Hadorph. 
Peringskiöld gjorde knappt annat än utgav deras arbete.
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att de utgåvo alla de isländska sagor, som ansågos innehålla bidrag 
till Sveriges fornhistoria. Ty detta var tydligen den ledande syn
punkten för dem. Men även av de verkligt historiska sagorna 
trycktes för övrigt några. 1670 utkom Rugmans Norlandz chrönika 
— en präktig folio, som utgick från Per Brahes tryckeri i Wisings- 
borg och innehåller i översättning ett större utdrag ur Heimskringla, 
och 1697 utgav Peringskiöld en editio princeps av det isländska 
originalet jämte fullständig svensk översättning1; redan 1691 hade 
Reenhielms upplaga av Odd Munks Oloff Tryggwaszons saga utgivits, 
och 1719 följde den yngre Peringskiölds edition av Sogubrot, som 
däremot behandlar den uppdiktade svenska fornhistorien.

Övriga sagoeditioner av den yngre Peringskiöld, Salan, Reenhielm 
samt de båda i svensk tjänst varande islänningarne Gudmund 
Olofsson och Islevus Thorlevius voro mindre betydande.

Dessa sagor hade emellertid icke blott en vetenskaplig betydelse, 
utan ock en skönlitterär, ty utan överdrift torde man kunna säga, 
att den isländska sagan var storhetstidens svenska roman, och den 
betydelsen hade sagan ock för en god del av 1700-talet. Dess åter
verkningar kunna för övrigt spåras i frihetstidens första original
roman, Adalrik och Göthilda, som till en icke ringa del är skriven 
efter mönstret av dessa fornaldarsagor.

Alla dessa väckelser — både inom den nordiska filologien och 
inom diktningen — återgå till Verelius. Men han var verksam även 
på andra områden; så är han författare av det äldsta av en icke
islänning författade isländska lexikon, som utkommit av trycket,2 
nämligen Index linguæ veteris scytho-scandicæ, vars företal lian under
tecknade 1681, men som först 1691 utgavs av Olaus Rudbeck — 
tyvärr så slarvigt, att arbetet genom tryckfelens mängd förlorade en 
stor del av sitt värde. Även fortsatte han den av Bureus började 
runforskningen, och hans Manuductio ad runographiam scandicam 
(1675) är ett i flera fall betydande arbete, ehuru det lider av för
fattarens oförmåga att skilja på saga och verklig historia samt av 
en svenskhet, som, då det gällde vetenskapliga frågor, skymde hans 
eljes klara blick; arbetet går nämligen ut på att visa, att runorna 
varken omedelbart eller medelbart kunna härledas ur det grekiska 
alfabetet, utan äro vida äldre än detta.

Då denna runografi trycktes, pågick som bäst det första slaget 
mellan Schefferus och Verelius, och frågan gällde ursprungligen läget

1 Det andra bandet utkom 1700.
Redan förut hade dock islänningen Gudmundus Andreæ (t 1654) författat ett 

Lexicon islandicum, men detta utgavs först 1683 — således efter Verelius’ död — 
av den danske’ lärde Resenius.



av det forna avgudatemplet i Uppsala. I noterna till Hervararsagan 
(1672) hade Verelius vänt sig mot Schefferus’ i Upsalia uttalade 
mening, enligt vilken det gamla avgudatemplet legat på den plats 
i det nuvarande Uppsala, där nu Trefaldighetskyrkan reser sig, och 
gent emot denna åsikt, som Schefferus hämtat från Ericus Olai, för
fäktade Verelius, att templet legat vid Gamla Uppsala. I viss mån 
stodo tvenne olika forskningsmetoder här mot varandra. Verelius 
och Rudbeck företrädde, ehuru visserligen i en mycket primitiv 
form, den arkeologisk-naturvetenskapliga metoden, som lägger huvud
vikten på en undersökning av själva monumenten, Schefferus den 
filologiska. Men den senare metoden var redan utbildad, den förra 
låg ännu blott i sin linda, och utgången av striden kunde därför ej 
bliva tvivelaktig. I sak har väl Verelius fått rätt av den följande 
forskningen, men de skäl, på vilka han stödde sin åsikt, voro oveten
skapliga och fantastiska, under det Schefferus, som i sak hade orätt, 
tillämpade sunda, filologiska principer. Sin mening försvarade han 
i noterna till Incerti scriptoris sveci chronicon de archiepiscopis 
(1673), varpå Verelius replikerade i Auctarium notarum in Hervarar 
saga (tr. 1674), som dock ej utgavs förr än 1677- Schefferus var då 
genast färdig med ett nytt svar: De situ et vocabulo Upsaliæ epístola 
defensoria. Verelius skulle just utgiva en replik, Notæ in epistolam 
defensoriam, då striden avbröts genom ett av kanslern utfärdat för
bud mot dess fortsättning; Verelius’ skrift kunde därför ej utgivas 
förr än 1681 — efter motståndarens död. Striden erhöll emellertid 
ett efterspel. Verelius mottog nämligen av en vän ett gammalt 
manuskript, Annotationes ex scriptis Karoli episcopi Arosiensis 
excerptæ, som otvetydigt visade, att han hade rätt, och då han 
icke ansåg sig bryta mot kanslersförbudet genom att utgiva detta, 
så lät han avtrycka och utdela dessa nyfunna anteckningar. Men 
Schefferus blev honom ej svaret skyldig, utan bevisade med en för 
vår tid bindande klarhet, att det ifrågavarande dokumentet endast 
och allenast var ett modernt falsarium.

Därmed upphörde striden. 1679 slutade Schefferus sina dagar, 
°ch 1682 följde Verelius honom i graven.

Denna kontrovers är onekligen ganska karakteristisk för de båda 
riktningar, som nu drabbade samman. Från det ursprungliga tviste
ämnet övergick man snart till mera allmänna frågor. Verelius sökte 
nämligen bevisa, att kyrkan i Gamla Uppsala ännu i sina murar 
bevarade rester av det forna avgudatemplet, han daterade oförskräckt 
ättehögarna kring Gamla Uppsala till 3,700 år, under det att de, 
sotn lågo kring den nya staden, blott anslogos till »högst» 2,000 
ar, och han upptog utan tvekan Johannes Magnis teorier om svenska
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konungar på Abrahams tid o. s. v. Det var mot dessa fantasterier 
Schefferus' nyktra bevisning vände sig. Då Verelius stödde sig på 
traditioner och vågade kombinationer, utgick Schefferus blott från 
historiska aktstycken, och i skriften mot det nyssnämnda falsariet 
utvecklade sig hans filologiska kritik till en för denna tid ovanlig 
skärpa. De båda riktningarna stodo genom denna strid fullt klara 
gent emot varandra. Det gällde nu: skulle forskningen fortgå på 
de chauvinistiska hypotesernas väg eller skulle den sunda filologiska 
metoden segra?

Vignett ur Suecia antiqua.
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förefunnits mera under anlagets form. Trots all sin 
Olaus Rudbeck en man med livligt sinne för det 
vi kunna hos honom spåra humoristen lika väl som 
hos Stiernhielm. Även då det gällde ganska allvar-

ILL en början såg det ut, som om den förra 
.'H riktningen skulle avgå med seger, ty på

Verelius’ sida ställde sig —-, i viss mån så- 
som hans spiritus rector — samtidens snill- 
rikaste och genom sin ädla, storslagna per- 
sonlighet mest betydande vetenskapsman: 

85=«^, Olaus Rudbeck. Då han torde vara den
mest representative mannen inom stormakts- 

—rf tidens litteratur, skola vi något utförligare
sysselsätta oss med hans liv och verksamhet.

Olaus vai" son till det föregående tidevarvets kanske kraftigaste 
och mest helgjutna personlighet, den store biskop Johannes Rud- 
beckius, och det var icke blott i kroppslig måtto som han var sin 
faders son. Han var ock hans andlige arvtagare.

Hos Olaus återfinna vi faderns stolta härskarlynne, hans rastlösa 
verksamhetsbegär och hans storslagna offervillighet. Men därjämte 
finna vi hos sonen några egenskaper kraftigt utvecklade, vilka hos 
fadern endast 
barskhet var 
komiska, och 
vi kunna det 
samma ting, bröt detta godmodiga skämt fram. Så t. ex. sökte han 
på följande kostliga sätt motverka allmänhetens ovilja mot de ana
tomiska liköppningarna. Då han slutat dissektionen av en stackare, 
som ändat sitt liv i galgen, lät han begrava honom med pomp och 
ståt. De bägge medicine professorerna gingo i spetsen för liktåget, 
efter följde studenterna, och till själva begravningsakten hade Rud
beck utfärdat denna inbjudan:

»Såsom I, gode Herrar, samteligen haven Eder till nytto avklätt denna 
Microcosmi prydnad och den innerligen i alla vinklar och vrår beskådat: alltså 
är Facultatis Medicæ efter Kungl. konstitutionernas innehåll vänliga begäran, 
det I denna Microcosmum viljen hederligen beledsaga att med äran bliva lagd

OLAUS RUDBECK
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uti Macrocosmo. Man skulle Eder med Sådant omak förskona, därest I, gode 
Herrar, kunden alla samteligen sä nätt tillsammansätta hans lemmar, soin I 
haven dem sönderdelat. Men jag fruktar, fast alla skräddare från Adams tid 
allt intill denna dag .... voro tillstädes, så kunde de ej det åstadkomma. Vår
före kommen då flitigt tillstädes och bevisen honom den äran, som Kungliga 
konstitutionerna förmå och för den tjänst, han Eder på det anatomiska bordet 
bevist haver; i dag strax klockan 2 är slagen.

Vid ett annat tillfälle tog han sig före — och då var han t. o. m. 
universitetets rektor — att i föreläsningskatalogen anteckna, att han 
under den kommande terminen skulle föreläsa över det viktigaste 
av alla ämnen: De nihilo (Om intet), och klarligen ådagalägga 
dess beundransvärda egenskaper och dess bepriseliga tillämplighet 
så i teologi, medicin, juridik och filosofi som i det allmänna levernet 
— en pik mot det lärda pedanteriet, som av hans kamrater till 
fullo förstods.

Ett annat anlag, som ock till fröet återfinnes hos fadern, hade 
hos sonen slagit ut i full blom — nämligen begåvningens mång
sidighet. Icke blott att han behärskade nästan alla sin tids veten
skaper och i de allra flesta av dessa överträffade sina landsmän, 
utan han ägde även en praktisk begåvning, som gjorde honom lika 
kvalificerad till styresman för ett ämbetsverk, till ingenjör, till konst
när, ja kanske också till köpman. Åtminstone var det han, som i 
allmänhet redde ut universitetets inkrånglade ekonomi, och då man 
klagade över den ringa tillförseln till Uppsala, var det han, som —■ 
säkerligen till professorskornas stora glädje — anskaffade en fisk- 
sump, som varje vecka försåg professorshusen med färsk fisk. Bok
låda och boktryckeri kommo till på hans initiativ och drevos en 
tid på hans bekostnad. Lägger man härtill, att han satte kvarnar 
i stånd, byggde hus, försåg staden med vattenledning och sten
läggning, ordnade postgången genom en särskild postjakt, ledde de 
musikaliska övningarna och själv var en bland sin tids främste 
sångare och komponister, att han själv göt stilarna till sin Atlántica, 
att han gjorde fyrverkeripjäser och vattenkonster, att han byggde 
orglar och förfärdigade kompasser åt den svenska flottan, att han 
var skald, kopparstickare, ypperlig tecknare och även målare, så 
måste man medgiva, att Rudbeck verkligen med heder uppbar den 
titel, hans belackare gåvo honom — mäster allt i alla.

Men denna rika begåvning medförde dock en fara, och faktiskt 
blev aldrig Rudbeck det, som man av hans anlag kunnat vänta. 
1 lan blev ej den store uppfinnare, som den, som känt honom så
som yngling, kunnat vänta; han blev knappt den store naturveten
skapsmannen, som hans första upptäckter tycktes utlova. Han 
lyckades icke att omskapa universitetet, vilket man av ansatserna
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Professorerna i matematik och astronomi tillhörde dock då, såsom nu, den filo* 
sofiska fakulteten.
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under hans första rektorat kunnat hoppas, och den ryktbarhet, han 
hos en senare tid vunnit, har icke varit odelat smickrande, ty då 
man nu talar om Rudbeck, är det vanligen för att med ett med
lidsamt löje minnas honom såsom Atlanticans författare.

Orsakerna härtill voro mångahanda och lågo dels i hans uni- 
versalitet, som hindrade honom från att rikta hela sin oerhörda 
viljekraft på ett enda mål, dels i samtidens vetenskapliga riktning, 
genom vilken han fördes bort från anatomien och botaniken till 
fornforskningen, dels och icke minst i en serie av vidriga yttre 
omständigheter, över vilka han trots sin energi dock icke kunde 
göra sig till herre.

Jag skall genom en kort redogörelse för hans liv söka tydlig
göra detta.

Olaus Rudbeck föddes 1630 i Västerås, och efter förberedande 
studier i stadens skola inskrevs han såsom en 18 års yngling vid 
Uppsala universitet. Den uppsättning av lärare, som då fanns där, 
var väl ej direkt dålig, men undantager man de båda främlingarna 
Loccenius och Schefferus, ägde dock ingen av professorerna den 
betydelse, att hans namn fortlevat i eftervärldens minne. Särskilt 
voro naturvetenskaperna klent representerade, vilket ej var att undra 
på vid ett universitet, där man lade en nästan uteslutande vikt på 
studiet av de gamla språken och på de filosofiska disputations- 
Övningarna. Allt naturvetenskapligt studium var förlagt till den 
medicinska fakulteten, inom vilken två professorer hade att sköta 
samma åligganden, som f. n. vid samma universitet äro fördelade 
på två fakulteter, den medicinska och den matematisk-naturveten- 
skapliga, som nu tillsammans räkna trettiotre professorer.1 Lärjunge
antalet inom den medicinska fakulteten varierade mellan en och två 
samt lär sällan överstigit den senare siffran — ej att undra på, då 
hoppet om en dräglig utkomst på denna bana var ganska obe
tydligt.

Då Rudbeck vid sin ankomst till Uppsala slog sig på natur
vetenskapernas studium, var detta för honom en ren uppoffring, 
gjord av vetenskapligt intresse. Någon handledning erhöll han icke, 
°ch för sin vetenskapliga utbildning var han uteslutande hänvisad 
till sin egen intelligens och sin egen kraft. Men han grep sig oför
trutet an med den honom egendomliga energien, började att disse
kera hundar, kattor, får och kalvar — själv uppger han, att han 
använt ända till 400 — och lyckades att såsom en blott 22-årig 
student göra en viktig medicinsk upptäckt, viktig särskilt därför, att

Rudbecks 
biografi.
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den är den första, som på naturvetenskapens område blivit gjord 
av någon svensk.

Kort förut hade engelsmannen Harvey gjort sin världsbekanta 
upptäckt av blodomloppet. Fullkomligt hade han dock icke lyckats 
lösa problemet, och särskilt beträffande leverns betydelse för blod
cirkulationen stod Harvey ännu kvar på den äldre ståndpunkten, 
enligt vilken levern betraktades såsom blodbildningens centralorgan. 
Det var denna åsikt, som den svenske studenten lyckades störta 
med sin upptäckt, att vattenkärlen i levern icke förde chylus till 
detta organ, utan lymfa därifrån.

Denna upptäckt, vars närmare detaljer jag här måste förbigå, 
väckte stort uppseende, särskilt därför att en berömd dansk anatom, 
professor Bartholinus, året därpå framträdde med en avhandling, i 
vilken han tilläde sig äran av detta rön. Härom utspann sig genast 
en strid, vilken i viss mån blivit fortsatt ända in i våra dagar. 1 
allmänhet tenderar man nu till den meningen, att båda, oberoende 
av varandra, gjort denna upptäckt, ehuru Rudbeck så till vida har 
prioriteten, att hans avhandling bevisligen är ett år äldre än Bartho- 
linus’, som då ännu i en detta år utgiven skrift stod kvar på den 
äldre ståndpunkten.

Första gången Rudbeck offentligen framlade sin upptäckt var vid 
ett besök, som drottning Kristina, åtföljd av hela sitt hov, gjorde i 
Uppsala år 1652. Redan förut kände hon den unge studenten, ty 
då hon 1651 besökt Uppsala och man på slottet uppfört ett dra
matiskt upptåg, varvid den unga drottningen själv uppträtt såsom 
en näbbig kammarpiga, hade studenten Olaus Rudbeck spelat »en 
herde med skalmeja». Aret därpå, då hon återsåg den forne herden, 
hade denne förbytts i en lärd anatom, vilken bortlagt skalmejan 
för dissekerkniven. Hans livfulla föredrag och det epokgörande i 
hans nya upptäckt fäste uppmärksamheten vid den lovande ynglingen, 
som redan vid 22 års ålder visat sig såsom en av Europas snillrikaste 
anatomer, och han erhöll 800 riksdaler av drottningen samt 200 av 
Oxenstierna för att resa ut till Holland att vidare utbilda sig.

Strax efter sin återkomst 1654 utnämndes han till medicine adjunkt 
— en plats, som tillskapades enkom för honom — och nu slog han 

sig med liv och lust på undervisningen. 1 ett brev av 1659 skrev 
han: »Uti facúltate medica haver, förr än jag hit kom, aldrig varit 
mer än en eller två studiosi, men nu likväl, sedan jag dem dage- 
ligen tre kollegier håller utan någon vedergällning, så haver jag 
omirent en femton stycken lockat till studium medicum.» Kort tid 
därefter steg antalet till 87. Men utan att Rudbeck direkt förlorade 
intresset fpr de rent medicinska studierna, kom han dock icke att



vidare fortsätta sina anatomiska upptäckter. Redan före sin resa 
hade han ägnat sin uppmärksamhet åt botaniken, i Holland fann 
hans håg för botaniken ökad näring och förkvävde intresset för 
anatomien. Anatomen kan beklaga detta, men botanikern gör 
det icke, ty han vördar i Rudbeck det botaniska studiets egentlige 
grundläggare i Sverige.

Såsom jag redan nämnt, fick han genast vid sin återkomst till 
stånd en botanisk trädgård i Uppsala.

Men trädgården var icke hans enda insats inom botaniken. 1666 
hade kanslirådet Coyet på Rudbecks uppmaning skänkt universi
tetet ett dyrbart herbarium, samlat av den flitige tyske botanisten 
Burser.1 Först tänkte Rudbeck på att utgiva detta arbete av 
trycket, men under förarbetena härför utvidgade han planen och 
beslöt i stället att publicera ett kolossalverk, som skulle omfatta 
avbildningar av alla dittills kända växter. Med sin förmåga att 
intressera folk lyckades han skaffa sig några mecenater, som ville 
bidraga till omkostnaderna, själv släppte han naturligtvis till av 
egen pung så mycket han förmådde, formskärare för träsnitten 
skaffade han till Uppsala, sina lärjungar och sina egna döttrar samt 
sonen Olof satte han till ritbrädet och lät dem efter naturen av
teckna och avmåla de växter, han lade framför dem — och så 
började det. 1684 voro 1,273 figurer skurna, 100 voro under arbete 
°ch omkring 1,300 återstodo. 1687 voro 2,000 figurer skurna, men 
samtidigt med det att antalet av de färdiga ökades, ökades ock 
antalet av dem, som återstodo. 1697 är det ej längre tal om ett 
arbete med 3,000 träsnitt. 3,200 äro då redan skurna, och arbetet 
säges skola i 12 volymer upptaga ej mindre än 7,000 figurer.

1699 var det hela så långt framskridet, att tryckningen kunde 
börja, och 1701 utgavs det först tryckta andra bandet av Campus 
Elysii. Men 1702 inträffade den förfärande eldsvåda, som lade 
större delen av Uppsala i aska. Rudbeck, såsom vanligt endast 
betänkt på det allmänna, såg sitt eget hus uppgå i lågor, och med 
detta icke blott alla hans samlingar och större delen av den nyss 
färdigtryckta upplagan, utan även de flesta stockarna till de otryckta 
delarna. Han var då en 72 års man, vilken endast hade några få 
månader kvar att leva, och börja om på nytt var honom omöjligt 
' en tillfällig olycka hade förstört ett helt livs arbete.

Men dock icke fullkomligt! Av den första delen, vars tryckning 
•------ -------

1 Denne hade sålt det till den danske samlaren Seefeldt, vars stora bibliotek — 
26,ooo volymer, bland dem flera isländska manuskript — 1658 erövrades av sven
skarna. En del av biblioteket kom till Coyet, en del till Kungl. Biblioteket, men 
brann 1697. Några handskrifter kommo till antikvitetskollegiet.
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hunnit till 56 ark, räddades två exemplar, och sedan hava pa 
Leufsta i Uppland påträffats elva volymer av ett stort handmålat 
botaniskt verk, som — om än ej alldeles identiskt med Campus 
Elysii — dock med en viss rätt kan anses såsom originalet till det 
förlorade arbetet. Avbildningarna vittna icke blott om stor konst
närlig färdighet, utan även om vetenskaplig noggrannhet och en 
förvånande stor växtkännedom. Genom detta fynd har äntligen 
Rudbecks ära som botaniker blivit återupprättad, och han framstår 
nu såsom en föregångare till Linné — en föregångare, som om han 
än icke kan sättas vid dennes sida, dock utan tvivel kan räknas 
såsom en bland vårt lands allra främsta botanister.

För botaniken försummade han dock icke de övriga naturveten
skaperna. Men hans starkt praktiska läggning kom honom snart 
att giva dessa studier en riktning, som stod i bestämd strid mot 
de dåtida universitetens ensidiga teoretiserande.

1658 hade han utnämnts till e. o. och 1660 till ordinarie professor 
i den medicinska fakulteten. Men 1665 erhöll han därjämte ett 
nytt förordnande såsom »commissarius i landzculturen» med upp
drag att sprida kännedom om Sveriges kulturalster, deras förädling 
och mest förmånliga användning. Med anledning av detta uppdrag 
kom han på en idé, vars gagn först en senare tid skulle lära sig 
fatta och som också först då kunde genomföras. Han ville näm
ligen, såsom jag förut påpekat, grunda ett tekniskt läroverk i Upp' 
sala för att därmed för det praktiska livets behov utbilda goda 
yrkesmän. Från det då ännu ganska starka vattenfallet vid Fyrisån 
hade han skaffat sig en drivkraft, med vilken han satte icke mindre än 
20 maskiner i gång, och en verklig fabriksrörelse hade där måhända 
kunnat uppstå, om han av vederbörande erhållit något understöd. 
Men hur ekonomisk han än var, kunde han dock ej driva allt detta 
blott med egna medel, och han anhöll därför dels att få begagna 
några fallfärdiga hus, som tillhörde akademien, dels att få ett anslag 
av 700 daler smt. för att reparera dessa, så att de kunde bliva bruk
bara till undervisningslokaler och verkstäder. Själv förklarade han 
sig villig att utan ersättning meddela undervisning i åkerbruk, träd
gårdsskötsel, lantmäteri, vattenkonstverk, mekanik, husbyggeri, skepps- 
bygger’, fortifikation, kvarnbyggeri samt skötande av järn- och kop
parbruk. Det obetydliga anslaget utföll dock icke, och planen kunde 
därför aldrig fullt utföras, enär Rudbeck lämnades utan allt under
stöd, men gagnlös var denna hans verksamhet dock icke, ty flera 
av den följande tidens skickligaste ingenjörer och ritare utgingo ur 
hans skola. Först under frihetstiden lyckades hans åsikt om slöj
dens betydelse att tränga igenom.



Genom detta försök att giva de 
naturvetenskapliga studierna en 
praktisk riktning togs naturligtvis 
en god del av hans tid i anspråk. 
En ännu drygare upptogs genom 
de krav, som ställdes på honom 
sasom universitetets styresman. 
Ehuru det ej var hans tur, ut
nämndes han 1661 vid 31 års 
alder till universitetets rektor, och 
detta åliggande, som endast skulle 
hava räckt ett halvår, uppdrogs 
emot vanan åt honon för ytter
ligare ett halvår. Men ej nog 
härmed. Endast några veckor 
efter det han avgått från rektoratet, 
utnämndes han till universitetets 
kurator — en plats, som då enkom 
för honom nyskapades och vari
genom han gjordes till universi
tetets styresman närmast under 
kansler, men över rektor och 
konsistorium.

I ett brev, skrivet i början av 
hans rektorat, utkastar han planen 
till de reformer, han ansåg be
hövliga, och detta program är utan 
tvivel ett bland de viktigaste do
kumenten i vår bildningshistoria. 
Eudbeck yrkade först på förbätt
rade institutioner och påpekade 
behovet av en lokal för de ana
tomiska dissektionerna. Han var 
emellertid icke den, som blott 
°rdade om nödvändigheten av en 
Sak utan att göra något för dess 
genomförande. Under sitt rektorat 
mlätnnade han till kansleren ett 
förslag till byggnad, fick stad- 
föstelse därpå och började såsom 
själv byggmästare att uppföra den. 
Eet dåvarande Gustavianum var
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Kostnadsfor- 
10,630 daler kpt, men genom sin förmåga 
bringat ned den verkliga utgiften till 6,893- 
botanisk trädgård och ett kemiskt labora- 

nämnt. Även ett sjukhus ville han bygga,

ett långsträckt envåningshus, och på taket av detta uppförde nu 
Rudbeck den väldiga kupol, vilken än i dag finnes kvar. Det hela 
var smakfullt inrättat i form av en teater med amfiteatraliskt stigande 
bänkar, vilka erbjödo plats åt två hundra personer.
slaget hade uppgått till 
att spara hade Rudbeck

Att han skapade en 
torium, har jag redan
men det anslag, han härför utverkat, utföll aldrig. Vidare försåg 
han under sitt rektorat staden med vattenledning, sörjde för eld- 
släckningsväsendets ordnande och genomdrev stenläggningen av 
stadens gator. Det var också på hans initiativ, som den förut om
talade exercitieinstitutionen kom till. Under sitt rektorat inlämnade 
han nämligen ett förslag att inrätta ett akademistall, ridhus och 
bostäder för voltigermästare, fåktmästare, dansmästare och tvenne 
språkmästare. Arbetet utfördes under Rudbecks ledning mellan 
åren 1663 och 1665, staten skänkte därtill 7,000 daler, Rudbeck själv 
tillsköt 1,600, universitetet endast 2,500, och för denna summa fick 
man 36 rum. Rudbecks ursprungliga plan hade varit att här uppföra 
en stor universitetsbyggnad med lärosalar och institutioner, men den 
summa — 40,000 daler — som Rudbeck fordrade härför, ansågs 
för stor, ehuru den endast var en tiondel av den, som drottning 
Kristina kort förut utlovat till samma ändamål. Det stora, nya 
universitetshuset blev därför icke uppfört, och först i våra dagar 
har det rest sig, egendomligt nog på samma plats, som Rudbeck 
föreslog, och på ruinerna av hans byggningar.

Såsom härav antydes, var Rudbeck under större delen av sitt liv 
den, som på sina starka skuldror uppbar universitetet, och hans 
brev innehålla ojävaktiga bevis på den hart när otroliga verksamhet, 
han i detta avseende utvecklade. Men det var icke blott univer
sitetets angelägenheter, som drogo hans intressen bort från natur
vetenskapen. Mot slutet av hans liv uppspårade nämligen hans 
mångfrestande ande ett nytt verksamhetsområde, som han med 
hela sin energi skyndade att taga i besittning. Detta område, som 
så lockade hans fantasi, var fornforskningen.

Det var klart, att en dylik vetenskap mäktigt skulle tilltala en 
man av Rudbecks skaplynne. Hans fädernesland hade hastigt blivit 
en europeisk stormakt, men han och hans samtida hade dock en 
känsla av, att svensken betraktades såsom en uppkomling bland 
folken, och gent emot detta åskådningssätt gällde det för dem som 
en patriotisk plikt att bevisa, icke blott att svenskarna ägde fullt 
ut lika stolta anor som de andra folken — detta är ju tanken även 
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i medeltidens historieskrivning — utan ock att all kultur från Nor
den spritt sig till det övriga Europa. Att vetenskapligen erövra 
en dylik forntid var för dem en bragd, som väl kunde jämföras 
•ned den, de nyligen utfört på slagfältet, och de politiska erövringarna 
ansågos först genom fornforskningens landvinningar hava fått sin 
egentliga avslutning.

Grundtanken synes rikta sig mot humanismen. För humanisterna 
betecknade ju den grekisk-romerska antiken den mänskliga kulturens 
höjdpunkt. De andra folken voro blott barbarer, som från Grek
land och Rom fått all den civilisation, de ägde. Men redan under 
humanismens dagar märker man en motsatt strömning, som särskilt 
gör sig gällande inom den florentinska neoplatonismen och de med 
denna besläktade mystisk-filosofiska spekulationerna. Den gudom
liga uruppenbarelse, som de trodde sig hava återfunnit, hade enligt 
deras mening först meddelats kaldéer, egyptier, judar och andra 
barbarfolk, och de äldste vise voro »barbarer», Hermes Trismegistus, 
Zoroaster och Moses. Från dem hade grekerna lånat sin vishet. 
Det var en dylik uppfattning, som spelade in ej blotti Stiernhielms 
filosofi, utan ock i hans språkliga och historiska fantasier, vilka 
redan äro en rudbeckianism in nuce. Men den, som djärvt och till 
det yttersta utdrog konsekvenserna av dessa uppslag, var Rudbeck.

Under sin ungdomstid synes han ej hava ägnat någon större upp
märksamhet åt de antikvariska forskningarna, men då hans vän 
Verelius blivit professor antiquitatum samt framför allt då den stor
artade De la Gardieska donationen av handskrifter kommit till 
universitetsbiblioteket och antikvitetskollegiet upprättats i Uppsala, 
kom hans intresse att riktas åt detta håll. Emellertid var det 
blott genom en yttre tillfällighet, som han avgjort fördes in på 
fornforskningens fält. Verelius, som då förberedde sin edition av 
Hervararsagan, som utkom 1672, bad Rudbeck, vilken var känd 
såsom en god kartritare, att förse arbetet med en karta över Sverige, 
f ett ödesdigert ögonblick åtog sig Rudbeck uppdraget. Kartan 
blev visserligen ej färdig, men tärningen var kastad, och från denna 
stund fjättrades hans håg oupplösligt vid denna nya vetenskap. 
»När — berättar Rudbeck — professor Verelius lät sin Hervarar- 
Saga utgå, bad han mig, att jag ville göra en liten tavla, som inne
höll hela denna historiens orter, och såsom därutinnan några gamla 
°rd funnos, som jag lika som i en dröm tyckte mig hava läst uti 
de gamla grekers skrifter, begynte jag ånyo läsa alla gamla grekers 
°ch latiners skrifter, och gavs så dageligen mer och mer ljus uti 
vara förfäders handlingar, att jag begynte (för en liten ro skull) 
uppsätta mina tankar på papperet. När professor Verelius fordrade

255-



på sin landtavla, lät jag honom för lust skull läsa det, jag skrivit 
hade; han bad mig, att jag ville låta salig d:r Loccenius se det och 
att jag äntligen ville fara fort därutinnan.»

Atlantican. Då även Loccenius uppmuntrade honom — »gubben grät i glädje» 
— så kastade sig Rudbeck med sin storslagna viljestyrka, som denna 
gång sporrades av den mest brinnande fosterlandskärlek, över arbetet, 
och frukten blev hans på sin tid så berömda Atland eller Manheim, 
vars första del utkom av trycket 1679.1 Från början hade Rudbeck 
hoppats att i en volym kunna framlägga alla sina rön, men under 
arbetet växte materialet, och han fann snart, att han måste tillägga 
ännu en del. Denna andra del utkom 1689 och följdes 1698 av en 
tredje. Men ej ens nu var det kolossala verket avslutat. Då den 
stora eldsvådan i maj 1702 härjade Uppsala och Rudbecks alla 
samlingar uppgingo i lågorna, voro 52 ark av den fjärde delen redan 
tryckta, och endast genom en tillfällighet blevo några få exemplar 
räddade.2 Därmed var trettio års arbete avslutat, ty några månader 
därefter slutade den gamle fornforskaren sina dagar.

Rudbeck hade tänkt begå den inom vetenskapens värld oerhörda 
djärvheten att utgiva sitt arbete på svenska. Redan 1677 hade han 
vågat att på svenska utfärda ett akademiskt program. »Jag hade 
väl nu — yttrar han — såsom åtskilliga gånger tillförene, ärnat bjuda 
Eder, gode herrar, med ett latinskt anslag. Men såsom jag uti inga 
böcker ännu har funnit, att Aristoteles eller Cicero hava gjort det 
götiska eller schytiska språket, som likväl är det äldsta, den äran 
och den studerande ungdomen till några dygdens övningar därigenom 
kallat: alltså vill jag Aristoteli, Ciceroni och hela deras anhang den 
vanliga äran denna gång avbryta och så, som de på sitt modersmål, 
nu på goda, rena svenskan, vårt modersmål, Eder alla, gode herrar, 
samtligen bjuda.»

Denna yttring av Rudbecks eldiga patriotism väckte naturligtvis en 
häftig förbittring i det humanistiska lägret, och Schefferus såg däri 
en vetenskapens profanation. »Om detta — skrev han — blir bekant 
i utlandet, skola främlingarna fatta den mot våra utmärkta studenter 
högst orättvisa föreställningen, att vi här hava en trivialskola, icke 
ett universitet.» Nu ville Rudbeck t. o. m. utgiva det största veten
skapliga arbete, som dittills utgått från en svensk press, på moders
målet. Hans vänner lyckades väl avstyra denna oerhörda nyhet, och

Några exemplar finnas med tryckåret 1675, men detta är falskt. Tryckningen 
började först 1677.

Dessa höra nu till bokvärldens allra största sällsyntheter. Man känner endast tre 
fullständiga exemplar av denna del (d. v. s. med 52 ark) och sex mindre fullständiga* 
Samtidigt med första bandet utkom 1679 ett band planscher.
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Rudbeck gick så långt på kompromissens vag, att han tillät en vän1 
att bifoga en latinsk översättning, som trycktes parallellt med den 
svenska texten. Men i företalet yttrar han om sitt arbete : »Jag haver 
ock tänkt det allenast låta utgå på vårt modersmål, såsom många 

• andra lärda gjort hava i de saker, som deras fädernesland hava angått, 
och om det vore av något värde, skulle väl sedan finnas de, som 
det på latin, fransyska eller annat språk tolka skulle, såsom det är 
skett med andra mäns böcker. Men såsom både Edert' goda om
döme, så ock andras, som dessa stycken hava genomläst, äntligen 
stått därpå och det värderat, att en latinsk tolkning därjämte strax 
skulle följa, den jag ock gärna hade själv gjort, fast det någon lång
tid hade utdragit, emedan jag nu så många år det språket såväl som 
andra ringa kultiverat haver, alltid högre värderandes att bekomma 
om många saker en noga och viss kunskap än länge bry sitt huvud 
med de grammatiska kuriositeter, ty haver jag . . . vunnit en god vän 
därutinnan, som största omaket i tolkningen på sig tagit».

Mera nonchalant kunde han knappt hava yttrat sig om den så 
beprisade humanistiska lärdomen. Man märker, att den karolinska 
tidens barska svenskhet redan börjar vinna övertaget över den ned
ärvda vördnaden för antiken. Mer än något annat arbete är Atlan- 
tican ett barn av Sveriges stormaktstid. I själva verket är det denna 
stormaktstid, omsatt i skaldens och vetenskapsmannens fantasi.

Detta visar sig ock både i Atlanticans språk och i dess innehåll.
Rudbecks svenska är ingalunda någon mönstergill prosastil, och 

Atterbom kan med en viss rätt kalla den »föga städad, ej sällan 
alldeles ovårdad». Men detta fel mer än uppväges av den friska 
omedelbarhet, som framställningen äger. Vi hava hela tiden Rudbeck 
1 vardagsdräkt framför oss, rödkindad och kraftfull, och vi återfinna 
1 hans språk samma ursvenska, hjärtegoda, än tjuvpojksaktiga, än 
barnafromma gladlynthet, som utmärkte hans egen karaktär, och 
framför allt finna vi en lågande hänförelse för allt svenskt — en 
hänförelse, som gör, att stilen stundom höjer sig till en poetisk flykt, 
som endast få av våra främsta skalder nått. Trots det att Atlantican 
är 1600-talets kanske lärdaste arbete, är det dock i grunden folkligt. 
Rudbeck slutar första bandet med att berätta en historia om en 
bonde, som endast med ledning av sitt sunda förstånd begripit en

1 Första delen samt troligen även den andra översattes på latin av prof. Andreas 
Norcopensis, de följande av Rudbecks systerson P. Salan.

8 Företalet är riktat till Verelius, till vilken hela arbetet är dedicerat. »Jag haver 
~~ skrev Rudbeck — detta mitt ringa verk, ingen mäktig, hög och förnäm man, ej 
heller någon rik och frikostig velat tillskriva, på det jag icke skulle synas vänta gåvor 
eller skänker . . . eller söka ynnest och gunst eller ock söka den, som mitt ringa verk 
måtte försvara och kanske fel överskyla. Vilket jag intet söker.»

T7 — Illustrerad Svensk Litteraturhistoria. II. 257



anatomisk demonstration, vilken åtskilliga gamla, i sina lärda för
domar fångna läkare ej kunnat fatta. »När bonden — fortsätter 
han — gick ut, tackade han Gud, att han intet hade blivit spränglärd; 
eljes, sade han, hade jag farit vill med dessa gamla; nu förstår jag, 
vad jag hör, ser, känner och smakar. Alltså säger jag mig önska 
med den bonden, att jag intet måtte någonsin få den sjukan att 
inbilla mig vara spränglärd.»

Atlantican är, som sagt, ett lärt arbete, men i grunden är den 
dock en dikt, ett alster av Rudbecks storslagna, av vetenskapliga 
studier närda fantasi. Målet var helt visst långt tidigare klart för 
Rudbeck än medlen, och detta mål var ungefär det samma, som ända 
sedan medeltiden och renässansen hägrat för Europas flesta lärde. 
Tyskarna, uppeldade genom skildringarna i Tacitus’ Germania, hade 
börjat att dikta sig en den mest lysande fornhistoria, och Rudbecks 
Atland är endast det svenska svaret på dessa fantasier. Men Rudbeck 
är icke blott plagiator av en redan gammal idé. Han nöjde sig 
nämligen icke likt föregångarna med en svensk fornhistoria, börjande 
med Magog, utan med den tidens svenska erövrarlynne ville han 
uppvisa, att all europeisk kultur utgått från Sverige och av svenska 
krigare införts i andra land.

I sina skrifter hade Platon omtalat ett underland, som han kallar 
Atlantis och som han förlägger långt bort i den då okända västra 
oceanen. Denna uppdiktade ö skildrar han såsom ett mönsterland, 
men just denna utopiska skildring grep Rudbeck, som med sin varma 
fosterlandskärlek i Platons idealland trodde sig återfinna sitt eget 
fädernesland. Den grekiske tänkaren hade drömt sig ett underland, 
men Rudbeck, för vilken Sverige var all härlighets hem, såg detta 
land framför sig och var stolt och lycklig att vara dess son.

Hans arbete gick först ut på att bevisa, att Atlantis i själva verket 
varit Sverige. Men han stannade ej därvid. I de antika folkens alla 
drömmar om de lycksaligas öar och sälla idealstater såg han blott 
halvt beslöjade hänsyftningar på det land, som för honom var det 
härligaste och stoltaste, som någonsin funnits, och på så sätt över- 
gingo för honom antikens dikter om de elyseiska fälten, hyperbore- 
ernas ö och hesperidernas trädgårdar till historiska aktstycken, soni 
alla rörde Sveriges forntid. Och när så var, fann han lätt, att de 
antika folken från detta idealland hämtat icke blott sin bokstavsskrift, 
utan ock sin gudatro och hela sin så beprisade kultur.

Man föreställer sig lätt, att Rudbeck svårligen kunnat giva teorier 
av denna art ens en fernissa av vetenskaplighet, och de lösryckta 
satser ur Atlantican, som vanligen anföras —■ t. ex. att Herkules i 
själva verket är ett svenskt ord: Här-Kalle; att Thebe är vårt Täbo



o. s. v. •—■ klinga i våra öron mera såsom en dåres griller än såsom 
vetenskapliga satser. Men för att rätt bedöma Atlantican får man 
ej nöja sig med ett kortfattat referat, utan man bör gå till själva 
arbetet. Rudbeck själv ber i företalet den läsare, »där intet haver 
tid att detta verket en gång genomläsa, att han ock intet blad därav 
läser, och där han intet haver tid det tio gånger igenom läsa, intet 
heller läser en gång ... ty hela verket är såsom en ked, på vilken, 
om en länk är förglömd, så binder hon intet, fast hon aldrig så 
stark vore».

Detta yttrande har ofta anförts såsom en bland de mera komiska 
godbitarna i Atlantican, men i viss mån har Rudbeck rätt. Hans 
arbete är verkligen strängt systematiskt.1 Den senare satsen följer 
logiskt ur den förra ; är utgångspunkten riktig — och det förefaller 
den verkligen i början vara — så är också slutsatsen bindande. 
Den moderne forskaren upptäcker väl här och var ett obetydligt fel, 
men dessa bliva först i sina konsekvenser fullt tydliga, och ur den 
synpunkten liknar Atlantican Gullivers resor, där övergången från 
verklighet till fantastisk dikt sker så omärkligt, att läsaren ej 
observerar övergången, förr än han befinner sig mitt inne i en 
diktad värld.

Man behöver blott läsa den ypperliga början, där Rudbeck fram- 
iägger sin kritiska metod. Vill man studera ett folks fornhistoria och 
tillmäter man folket en hög ålder, är det — säger han — sex vittnes
börd, till vilka man bör taga hänsyn: först den hos folket levande 
traditionen om dess härkomst o. s. v., för det andra de skriftliga 
historiska källorna, för det tredje de geografiska förhållandena, för 
det fjärde tillgången på jakt och fiske — ty i äldsta tider hämtade 
folken ju härav hela sin näring —, för det femte den omständigheten, 
att landet är tätt bebyggt och uppodlat, som ju häntyder på en 
gammal kulturbygd, och för det sjätte rikedomen av fornminnen. 
Det sätt, varpå Rudbeck utvecklar betydelsen av dessa kriterier, kan 
väl kallas snillrikt, och dock finner man redan i denna utgångspunkt 
grunden till alla misstagen i Atlantican. Liksom växten utvecklas 
ur fröet, så hava dessa fullt naturligt vuxit fram ur dessa satser, som 
han ställer i spetsen för sitt arbete.

Traditionen ägde för Rudbeck ett vida högre värde än för vår 
tids forskning; den var till sitt väsen lika sann som historien, som 
blott utgjorde en kodifiering av dessa gamla sägner. Skillnaden 
låg egentligen blott i framställningens reda, ty traditionen är ofta 
dunkel och av allegorisk innebörd. Men vilka följder ett dylikt

1 Detta gäller egentligen den första delen, där själva teorien framlägges. De övriga 
lnnehålla huvudsakligen oordnade kollektaneer till denna.
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germanska fornspråken — och det var naturligt, 
söka bringa någon reda i alla de olika språkliga

't

f

åskådningssätt skulle hava för ett systematiskt, historiskt bevis som 
Rudbecks, är lätt att förstå.

Till traditionen hörde också myten. Redan det obetydliga material, 
som stod den tidens mytologer till buds, innebar en fara. Man kände 
egentligen blott den grekisk-romerska gudavärlden; den nordiska 
hade väl under dessa år börjat bliva känd, men ännu hade man 
knappt hunnit studera den närmare. Den uppfattning, som man 
ännu hade av den hedniska gudavärlden, var dels euhemeristisk 
— d. v. s. man betraktade gudarna endast såsom apoteoserade 
människor — dels allegorisk. I mytologien hade man således en 
historisk tradition och en tradition, som blott alltför lätt kunde föra 
en man med Rudbecks fantasi på villovägar. Än är Rudbeck euhe- 
merist och ser i gudarna gamla »götiska» konungar, än söker han 
att bestämma deras natursymboliska betydelse och identifierar på 
grund av denna den grekisk-romerske och den nordiske guden. 
Metoden har som bekant överlevat Rudbeck, men om den än i vår 
tid med rätta övergivits, vilar den dock på den riktiga tanken, att 
det mellan naturfolkens religiösa föreställningar måste finnas en 
överensstämmelse.

Rudbecks uppfattning av historien var också ödesdiger. Han för
stod nämligen aldrig — och detta fel delade han med de flesta av 
sina samtida — att skilja saga och historia åt. Platons uppgifter om 
Atlantis, de isländska »lygisagornas» romantiska skildringar o. s. v. 
fattas av honom såsom ren historia, och ödesdigrast var hans 
oryggliga tro på sanningen av bibelns alla folksägner. Han anmärker 
väl med rätta, att, därest man vill vederlägga en antik författares 
uppgifter, måste »det ske genom deras, som vid samma tid levat 
hava», men denna sats giver han en högst farlig tillämpning. Platon 
kan mycket väl skriva om händelser, som tilldragit sig tusen år före 
hans tid, utan att det faller Rudbeck in att betvivla hans uppgifter, 
ty dessa vederläggas ju ej direkt av samtida och äldre författare; 
men därmed hade han satt historiens hallstämpel på de gamla för
fattarnas alla hugskott om forntiden.

Ännu en annan omständighet bidrog att förvilla Rudbecks begrepp- 
Den isländska litteraturen hade kort förut blivit återupptäckt, och 
såsom vanligt vid alla dylika upptäckter överskattade man till en 
början dess betydelse.

Även den tidens språkstudier voro ägnade att föra honom på orätt 
stråt. Man hade, såsom jag förut påpekat, just börjat utvidga sin 
språkkunskap över större vidder än förut — särskilt hade man 
lärt känna de 
att man skulle
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företeelser, man mötte. Först slogs man av de likheter, man fann 
mellan de enskilda orden, och man började därför helt djärvt att 
etymologisera, men dessa försök måste givetvis misslyckas, emedan 
man icke gav sig tid att historiskt studera de olika språken.

Icke heller Rudbeck höjer sig över den trevandets ståndpunkt, på vilken 
Stiernhielm befunnit sig. Rudbeck erkänner blott tre europeiska huvudspråk 
eller språkfamilj er : det grekiska, det keltiska — latinet är ett blandspråk — 
och det schytiska eller götiska språket. Huvudspråk — säger han — kallar 
oían de språk, som helt och hållet så skiljas, »att det ena ordet intet är det 
andra likt, såsom Folk på svenska heter på latin Gens, uti vilket ord man ser 
■eke den ringaste bokstav7 vara i det ena ordet lik den andra bokstaven i det 
andra, med mindre man icke vill göra som Cluverius i sin Germania gör, i 
det han drager och byter Teut i Dan och Dan i Godh. Jag undrar, att han 
icke byter det uti än flera såsom Häst, Båck, Galt, Björn, Troll, Warg, att det 
på sistone stannar i en Wurm. Och får man så byta, så kan man göra alla 
språk till ett och ett till alla; såsom vänd F uti G, O uti B, L uti N och K 
uti S, så har du av Folk det ordet Gens.»

Den princip, Rudbeck själv uppställer, är dock föga mindre bekväm, i det 
han låter alla vokaler och diftonger vara »aldra oftast ombyteliga» (t. ex. sv. 
Kung, danska Kong, tyska König, eng. King). Konsonanterna kunna ock ofta 
bytas om, så vida de äro »av en nästan lika natur», såsom i) B, P, F, W, 2) 
C, K, Q, G, 3) J och G, 4) D och T, 5) D och R, 6) M och N. Men att ett 
bestämt ljud i det ena språket i det andra motsvaras av ett likaledes bestämt 
ljud — den tanken har ännu ej runnit upp för Rudbeck. Hans sats bestyrkes 
därför genom jämförelser mellan svenskan å ena sidan och latinet, grekiskan, 
danskan, tyskan o. s. v. å den andra.

Många av ett språks ord äro, som han påpekar, låneord. Ursprungligt är 
det, om det ingår i en mängd sammansättningar, t. ex. Bygga (varav Bygg- 
ning, By o. s. v.), låneord däremot, om det ej kan »lämpas till flera ting», 
t- ex. Petrus såsom svenskt ord. Taga vi så Venus, så är detta tydligen ett 
götiskt låneord i latinet, ty romarne visste icke, vad det betydde, och det åter
finnes icke i andra sammansättningar. På svenska finnes däremot ordet i 
sin ursprungliga betydelse vän (skön) och lämpas till en mängd andra ord, 
såsom vän (amicus), vänskap, vänlig, Vänadis (= Vanadis, Fröja), ovän etc.

Exemplet är karakteristiskt. Det är nämligen samma rot, som 
ingår i vän och Venus, men Rudbeck hindras av sin patriotism att 
se det rätta sammanhanget. Denna patriotism är det ock, som 
genom hela arbetet villar Rudbecks eljes så klara blick och för 
honom bort från den opartiskt prövande vetenskapsmannens väg 
ln på de bländande, men värdelösa hugskottens stråt. Men å den 
andra sidan äro de utbrott av ädel fosterlandskärlek, som före
komma här och var i arbetet, burna av en så storslaget poetisk 
uppfattning, att Atlantican endast genom dem försvarar sin plats i 
stormaktstidens litteratur.

De tre kronorna i Sveriges vapen — säger Rudbeck — »beteckna, 
att Sem och Jafet äro lika i värde och välsignelse, men Cham, som
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bär den tredje kronan, som under står, är trälen. Sedan är det ock 
att betänka — och intet utan Guds försyn —- att i hela världen så 
äro mesta delen kvinnfolken som trälar; sedan stå alla regementen 
antingen hos konungen allena eller hos furstar eller vissa personer. 
Men uti i Sverige är lovligt ifrån alla tider, att alla stånd, den fatti
gaste som den rikaste, få komma till riksdag och rådgöra om det 
riket till nytta länder, och kvinnorna äro fria, som fordom sig i krig 
övade, vilket alla främmande förundra, som ses av Conring Svec. 
f. 219, vilket allena nogsamt visar, att i Sverige äro de uppfödde, 
som intet äro födde till trälar, utan alla andra i världen styra 
och regera. Därför hava de gamla greker intet utan orsak vittnat, 
att Sverige det kallas gudarnes, konungarnes, de yverbornes och 
lycksaliges ö».

Rudbec- I Sverige mottogs detta arbete med en nästan enstämmig förtjus- 
kianismen njng och även från utlandet hördes ansedda stämmor instämma i 
jcn oppo- 0

sitionen det allmänna jublet. Visserligen blandade sig ett och annat miss- 
daremot. ijucj jn ¡ hyllningskören, men någon verklig vetenskaplig veder

läggning av Rudbecks djärva satser hördes ej av ens i utlandet —■ 
till en del väl därför, att så överraskande Atlanticans resultat än 
voro, så avveko de vetenskapliga principerna föga från de då all
mänt antagna.

I Sverige möttes dock Rudbeck av motstånd från ett håll man 
minst kunnat ana. En bland Rudbecks — och även Schefferus’ —- 
ivriga beundrare, den flitige Johan Heysig (adlad Ridderstierna), hade 
1681 och 1685 samt 1692 utgivit samlingar av lärde mäns omdömen 
om Atlantican. Bland dessa Testimonia förekom ock ett brev, i 
vilket en präst vid namn Sitelius i väl kraftiga termer prisade Rud
becks flit och duglighet på bekostnad av antikvitetskollegiets med
lemmar. Detta retade dem, i synnerhet Hadorph och Örnhielm, av 
vilka den senare sedan gammalt var Rudbecks fiende. På deras 
bedrivande avlät kollegiet ett ytterligt skarpt brev till De la Gardie, 
under vilken både kollegiet och Rudbeck såsom professor sorterade, 
och påpekade där, att Rudbeck, samtidigt med det att han avtryckte 
dylika för sig smickrande vittnesbörd, likväl undandrog sig den 
verkligt sakkunniga dom, som kollegiet kunde fälla om hans arbete. 
I Sitelius’ brev hade väl antytts, att kollegiet ej vore i stånd därtill, 
men bleve en dylik granskning av, skulle det nog visa sig, vilka 
grova fel Rudbeck begått.

På denna ampra skrivelse svarade Rudbeck i ett brev till De la 
Gardie — lugnt och värdigt, men denne senare tog däremot bladet 
från munnen och avlät till kollegiet en ljungande skrivelse, i vilken 
han kraftigt tog Rudbeck i försvar. Hadorph och Örnhielm tänkte



visserligen att såväl svara på denna tillrättavisning som ock utgiva 
några »observationer» över Rudbecks arbete. Men litterära fejder 
sågos den tiden ej med jämnmod av regeringen, och allra minst 
tåldes ett angrepp på ett arbete, som i så hög grad lände fädernes
landet till ära. Planen kvävdes därför redan i lindan, och Atlan- 
tican förblev länge oemotsagd. Dess inflytande på det allmänna 
åskådningssättet i vårt land var helt visst oerhört, men hängivna 
efterföljare erhöll Rudbeck dock blott bland fornforskningens dii 
minorum gentium.

Den mest bekante av dessa var hans svåger, juristen Carolus 
Lundins, vars mest kända arbete, Zamolxis (1687), är en fullkomligt 
förfelad produkt, men som det oaktat länge spökat i vår juridiska 
litteratur. Zamolxis omtalas av antika författare såsom geternas förste 
lagstiftare, men genom den sedvanliga förblandningen av geter och 
götar inkorporerade Lundins honom i vår laglitteratur, inom vilken 
han länge uppträdde såsom vår förste lagstiftare.

I »Zamolxis» citerar Lundius ett utdrag ur en gammal perga
menthandskrift på »götiska». I detta berättas på ett högst besyn
nerligt språk, att »Samol|)ius» först stiftat lag och att han var 
»Pythagorassa träl i Samey». Sedan kom han hit till Sverige, där 
han utgav sig för Oden och utförde åtskilliga underverk. Lundius 
var även enligt egen uppgift den lycklige innehavaren av ett frag
ment av Viger Spas flockar. Att dessa dokument varit oblyga för
falskningar ligger i öppen dag, och Lundius har även misstänkts vara 
auktor till dem och en mängd andra. Men i en synnerligen skarp
sinnig undersökning har Ahnlund visat, att dessa förfalskningar 
stamma från prästen Nils Rabenius. Det var han, som fabricerade 
de Annotationes ex scriptis Karoli episcopi arosiensis excerptæ, 
som den godtrogne Verelius använde i sin strid med Schefferus. 
Vidare satte han hop en Västerås biskopskrönika, till vilken han 
gjorde Peder Swart till författare, och det är han, som förfalskat 
den s. k. Agapeti bulla, som gavs ut 1703, samt för övrigt en mängd 
andra dokument, som fortfarande spökat i vår litteratur, ända till 
dess att Ahnlund nu upptäckt deras rätta karaktär. Sannolikt är 
Rabenius ock författare till en med runor skriven saga om Hjalmar 
°ch Hramer, som 1690 publicerades av en student, Lucas Halpap.

För övrigt var det ej många, som direkt fortsatte på den av Rud
beck inslagna vägen. Hans trognaste lärjunge jämte Lundius var 
sonen Olaus Rudbeck d. y., vilken även försökte sig såsom språk
forskare. Såsom sådan jämförde han finskan och ungerskan — och här 
vände sig detta etymologiska trevande ju åt ett riktigt håll —, men 
utsträckte dessa jämförelser även till det »götiska» språket å den

Lundius.

Rabenius.

De sista 
rudbecki- 
anerna.
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ena sidan och å den andra hebreiskan och — kinesiskan. Då dessa 
fantasier sågo dagen, hade emellertid språkvetenskapen redan trampat 
ut barnskorna, och Rudbeck betraktades såsom en epigon.

De sista rudbeckianerna voro riksrådet Gustaf Bonde (1682— 
1764) samt Göran Wallin (1686—1760), Johan Göransson (1712—’ 
1769) och Erik Julius Björner (1696—1750), men på deras tid hade 
den nya riktningen inom språkvetenskapen besegrat den gamla, och 
deras vittflygande fantasier utsattes därför opåtalt för det allmänna 
löjet.

Av de verkliga vetenskapsmännen hade några väl accepterat Rud- 
becks teorier. Men de utförde dem ej vidare. Verelius’ styvson 
Jacob Isthmenius (adlad Reenhielm) — född 1644, död 1691 —- 
tyckes visserligen hava varit en anhängare av dem, men .dels var 
han såsom forskare föga betydande, dels sysselsatte han sig blott 
med ederande av isländska sagor utan att försöka sig på någon 
självständig författarverksamhet, såvida man undantager en täm
ligen obetydlig, mot Hadorph riktad stridsskrift, som egentligen 
blott visar, huru grundligt kritikern själv missuppfattat en utgivares 
plikt. Till rudbeckianerna kan man ock räkna Rudbecks systerson 
Petrus Salanus, som utgav några isländska sagor, men däremot 
svårligen Peringskiöldarna.

Vignett ur Pufendorf, De rebus a 
Carolo Gustavo gestis.
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Antikvi
tetskolle

giet.

NOM den svenska vetenskapen var rud- 
beckianismen mindre segerrik än man i all
mänhet antager, ty forskningen hade — till 
en stor del tack vare Schefferus — redan 
före Atlanticans framträdande letts in på 
en i det hela sund väg, och på denna fort
satte de efterföljande, även om en eller 
annan någon gång tillät sig en rudbecki- 
ansk aberration. Dessa forskningar an

knyta sig till antikvitetskollegiet.
Om dess organisation har jag redan haft tillfälle att tala. Till 

ledamöter i kollegiet kallades Stiernhielm, som blev dess præses, 
Axehielm, Loccenius, Schefferus, Verelius, Magnus Celsius och 
Hadorph, vilka blevo assessorer. Sedermera inträdde i de avlidnes 
ställe Arrhenius (Örnhielm), Pufendorf, Normannus, Wester (adlad 
Westenhielm), Werwing, Peringskiöld och Brenner.

Till biträde erhöllo assessorerna fyra amanuenser, en koppar- 
stickare, en formskärare, en famulus samt en isländsk translator — 
den förut omtalade Jón Rugman —, vilken »årligen var sommar skall 
resa in i Norge och ut på Island att där eftersöka och insamla 
sådana gamla manuscripta, som till svenska historiens illustration 
kunna vara tjänliga». Varje år skulle kollegiet till rikskansleren, 
under vilken det skulle sortera, avlämna en redogörelse för sin verk
samhet och förteckning på de arbeten, som medlemmarna hade 
färdiga.

Antikvitetskollegiet är en för det dåtida Sverige ytterligt karak
teristisk skapelse. Redan 1652 hade Kristina framkastat tanken på 
»en academia såsom i Frankrike brukas, därmed man kunde mönstra 
ut de främmande språken och bruka dess bättre vårt». Planen 
upptogs av Karl XI:s förmyndare, och under denna ämbetsmanna
väldets gyllene tid blev akademien ett svenskt ämbetsverk. I det 
hela hade kollegiet karaktären av en historisk-filologisk akademi,
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men institutionen verkade med iakttagande av ett kollegialt ämbets
verks ordning, och övervakade med stränghet, att arbetet bedrevs 
med vederbörlig fart.

Resultatet av kollegiets verksamhet var också högst betydande, och Ha- 
dorph kunde 1690 i folio utgiva en icke mindre än 29 sidor stark förteckning 
över de skrifter, som kollegiets assessorer redan utgivit eller hade under 
arbete.1 Av Stiernhielms arbeten utgåvos under denna tid Ulphilas och Anti- 
cluverius, av Schefferus’ Konungastyrelsen, Memorabilia, Lapponia, De tribus 
orbibus aureis, Israel Erlandi Vita S. Erici, De vocabulo et situ Upsaliæ, De 
excerptis Caroli episcopi och Svecia literata, av Loccenius’ tredje upplagan 
av Antiquitates svio-gothicæ, Leges provinciales, Synopsis juris, Lexicon juris 
och Jus maritimum, av Verelius’ Hervararsagan, Manuductio ad runographiaffl 
och stridsskrifterna mot Schefferus. Av Magnus Celsius’ ryktbara avhandling, 
genom vilken han löste gåtan med de s. k. helsingerunorna, påbörjades tryck
ningen 1677, men avbröts genom författarens död, sedan blott några ark blivit 
färdiga. Elias Brenners ryktbara Thesaurus nummorum sveo-gothicorum, som 
kan anses såsom grundläggande för den svenska myntkunskapen, utkom däre
mot 1690 och 16912 — d. v. s. dessa mäns flitigaste författarverksamhet sam
manfaller med deras deltagande i kollegiets arbeten.

Hadorph. Själen i det nya ämbetsverket var dock Johan Hadorph,3 en man, 
vars betydelse eftervärlden kanske icke rätt uppskattat. Han var 
intet snille såsom Stiernhielm och Rudbeck, i motsats mot de flesta 
av stormaktstidens forskare var han icke en fantasiens, utan en den 
nyktra forskningens man. Han har ej byggt några skimrande luft
slott, icke framkastat några geniala hypoteser; han höjer sig visser
ligen föga över samlarens nivå, men å den andra sidan har han 
uträttat vida mer än hans snillrika samtida, och fullt medveten om, 
att hans metod var en annan än Rudbecks, var han nästan den ende, 
som vågade opponera sig mot Atlanticans författare. Långt ifrån 
att ryckas med av den allmänna förtjusningen för detta arbete, lät 
han i sin verksamhet sig snarare ledas av de principer, som Schefferus 
uppställt för den svenska forskningen.

Jag har förut talat om tvenne strömningar inom stormaktstidens 
kultur, den ena fantastisk, den andra praktiskt nykter. Inom den 
historiska forskningen är Hadorph den kanske mest utpräglade 
representanten för den andra av dessa riktningar.

Redan 1679 hade Hadorph utgivit en förteckning över den historiska litteratur, 
som utgivits under Karl XI:s regering, örnhielm hade året därpå tryckt en lista på 
de böcker, han författat.

Hans närmaste efterföljare var Nils Keder, som 1731 utgav en tillökad upplaga av 
Thesaurus och för övrigt utövade en flitig numismatisk verksamhet.

Han föddes 1630, blev 1660 akademisekreterare i Uppsala, 1666 riksantikvarie 
jämte Verelius samt fran och med 1679 ensam om platsen, 1667 assessor (ej sekreterare) 
i antikvitetskollegiet, 1669 sekreterare i riksarkivet och 1692 direktor för antikvitets
arkivet. Han dog 1693.

■ ■
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Faksimile av en skrivelse från Antikvitetskollegiet, innehållande 
aritografer av Stiernhielm, Axehielm, Loccenius, Schefferus, Vereines, Magnets Celsius och ffadorph.



Hans författarskap är ytterst omfattande. Med en viss rätt kan 
han betraktas såsom Sveriges förste arkeolog. Åtminstone är han, 
så vitt man vet, den förste, som verkställt en arkeologisk under
sökning, nämligen av de bekanta gravfålten på Björkön; härför 
redogör han i företalet till sin edition av Bjärköarätten (1687). 
Arkeologiska forskningsresor synes han ofta hava företagit, och där
vid utvecklade han såsom runforskare 
en oerhörd flit samt avtecknade över 
tusen inskrifter, vilka under hans 
överinseende skuros i trä. Hans av
teckningar fylla visserligen ej vår tids 
fordringar på noggrannhet, men i för
hållande till föregående försök be
teckna de dock ett stort steg framåt, 
och vi hava desto större skäl att 
vara honom tacksamma, som flera 
av de inskrifter, han meddelat, nu 
äro förlorade. Av sina stora sam
lingar hann han dock blott att ut
giva ett mindre prov, nämligen Fären- 
tuna häradz runestenar (1680); det 
hela förblev outgivet ända till 1750, 
då Göransson publicerade Hadorphs 
träsnitt under titeln Bautil — ett för 
varje språkman välkänt arbete, som i rikhaltighet ännu ej är över
träffat. Även kan Hadorph med en viss rätt anses såsom grundaren 
av vårt första fornsaksmuseum. I antikvitetskollegiet hade han näm
ligen samlat en del föremål från medeltiden, sigill, mynt, däribland 
flera kufiska, som då nyligen påträffats i svensk jord, »åtskillige 
ting från lapparne insamlade», samt slutligen »åtskillige stridstyg, 
dels i gamla ättebackar, dels annorstädes funne, som allt här i 
detta rum med mycket annat förvaras». Det är denna samling, 
vars förste vårdare Hadorph var, som utgör grundstommen för vårt 
historiska museum.

Såsom utgivare vände sig Hadorph uteslutande till den rent 
svenska litteraturen och överlämnade omsorgen om de isländska 
sagorna åt rudbeckianerna; så utgav han den medeltida dikten om 
Konung Alexander, den svenska rimkrönikan om S. Olof, lilla rim
krönikan och den s. k. stora rimkrönikan1 samt för första gången

1 Därmed menade man en sammanarbetning av Erikskrönikan och Karlskrönikan 
Samt vanligen även någon eller några av de följande Sturekrönikorna.

Johan Hadorph.
Efter original på Gripsholm.
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Dalelagen, Skånelagen1, Gotlandslagen, Bjärköarätten samt Visby 
Stadslag och Sjörätt. De laghandskrifter, han följde — i regeln 
hade han själv upptäckt dem — voro de bästa, som funnos, och 
Schlyter, som i allmänhet ej är mild mot föregångare, yttrar sig 
dock med ett visst erkännande om Hadorphs sätt att återgiva 
texterna.

Viktig är särskilt hans upplaga av rimkrönikan, icke för den 
efter vår tids fordringar ganska felaktiga texten2, utan för det 
bihang, som Hadorph lät åtfölja sin edition. Till denna upplaga 
fogade han nämligen en serie av historiska handlingar, belysande vårt 
statsskicks utveckling. Detta förefaller ej vidare märkvärdigt, men 
såsom Emil Hildebrand påpekat, betecknar denna publikation i 
viss mån en vändpunkt inom den svenska hävdaforskningen. Medel
tidens krönikeförfattare hade antingen nedskrivit sina egna memoa
rer eller kompilerat föregående krönikor. Den moderne historikern 
däremot vågar endast med stor försiktighet hämta sina uppgifter 
ur krönikornas grumliga källa, utan vänder sig företrädesvis till de 
historiska urkunderna, dock först sedan han med yttersta nog
grannhet skärskådat deras karaktär. Dylika urkunder hade väl 
såsom ett supplement anlitats redan av Ericus Olai och Olavus 
Petri, än flitigare hade de begagnats av Tegel och Messenius, men 
fortfarande blott såsom ett supplement, till vilket man tog sin till
flykt egentligen först vid de partier, om vilka den till grund 
liggande krönikan intet innehöll; då avtrycktes eller refererades 
helt okritiskt ett riksdagsbeslut eller en dylik handling. Tegels 
historia — säger Hildebrand — är »snart sagt ett slags mellanting 
mellan urkundssamling och historisk framställning, och i största 
sämja följa stycken ur en äldre skribent och stycken ur ett brev 
eller en urkund på varandra».

Den förste, som anade urkundernas historiska vikt, var Hadorph, 
och i varje fall var han den förste, som utgivit en större samling 
av dylika. I företalet till denna publikation säger han sig veta, 
att »de väl finnas, som dessa gamla brev fast ringa skatta och så
som hyvelspån av antikviteterna hålla» — förmodligen avsåg han här
med fornforskäre av Stiernhielms, Verelius’ och Rudbecks art - 
men enligt hans mening finner man »ibland dessa (somligom för- 
kasteliga slagg- och hyvlespånor) mera guld och dyrbara håvor, 
det är tänkvärdige ting till förfädrens beröm, än i somliga andras 
förmenta guldskrin, som de fast högre värdera». De handlingar,

1 Denna var väl tryckt redan 1505 ,av den danske boktryckaren Gotfred av Ghemen, 
men Hadorphs upplaga är den första i vetenskapligt syfte.

2 Den är dock byggd på sex olika handskrifter.

'ti '.
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han meddelar, äro visserligen på långt när ej avtryckta med den 
noggrannhet, som vår tid fordrar. Men för sin tid var Hadorphs 
samling dock ett aktningsvärt arbete, och ej ens nu har det för
lorat sin betydelse, då flera av de meddelade urkunderna gått för
lorade vid den stora slottsbranden 1697.

Samtidigt arbetade Hadorph på en annan urkundssamling av be
tydligt större anläggning. Den skulle omfatta icke blott de vikti
gaste statsakterna, utan ock förordningar angående handel, näringar, 
rättsskipning, religion o. s. v. Denna stora samling var 1680 färdig 
till tryckning, men av en viss skuggrädsla för de farliga följder, 
som det kunde hava att meddela handlingar rörande tvisterna 
mellan konung och folk, inhiberades utgivandet. En mindre del 
av samlingen lät Hadorph dock åtfölja en upplaga av Bjärköa- 
rätten (1687).1

En annan flitig samlare och liksom Hadorph motståndare till Örnhielm. 
Budbeck var Claudius Arrhenius2 (adlad Örnhielm), vilken på sin 
del erhöll uppdraget att bearbeta vår kyrkohistoria. Genom Gustav 
Vasas reduktion hade en massa av klosterbrev och kopieböcker 
samlat sig i det kungliga arkivet, och såsom vi sett överlämnades 
nu större delen av dessa arkivalier till antikvitetskollegiet. Dessa 
dokument indelades då i två grupper, politiska och ecklesiastika, 
och det var dessa senare, vilka det föll på Örnhielms lott att bearbeta. 
Av hans hand äga vi också tvenne stora serier, vilka, ehuru aldrig 
sasom sådana utgivna, likväl mycket flitigt anlitats av följande 
forskare. Den ena av dessa serier var hans av två volymer be
stående Bullarium eller en samling av påvebullor rörande Sverige; 
den andra samlingen upptog i tolv volymer alla då kända kyrko- 
°ch klosterbrev. Vidare ägnade Örnhielm sin uppmärksamhet åt 
medeltidens svenska officier och helgonlegender och sammanförde 
dessa till en samling, Svecia sancta, vars två volymer ännu finnas 
kvar. Arbetet, på vilket Örnhielm redan erhållit privilegium, blev 
aldrig tryckt — onekligen till forskningens skada, ty Örnhielm visar 
här en långt redigare uppfattning av medeltidens kyrkliga liv än 
flera av hans efterföljare. Han skrev även de svenska franciskaner- 
h los t rens historia —- ett arbete, som verkligen tyckes hava blivit 
fullbordat, ehuru det numera är förlorat i likhet med den allmänna

0

1 Delvis utfördes Hgdorphs plan av Joh. Schmedeman, som 1706 utgav Kongl. 
Stadgar, förordningar, brev och resolutioner ifrån åhr 1528 in til 1701 angående 
JUstitiæ och executions-ährenden. En annan del av planen förverkligades under nästa 
Period av Stiernman.

Född 1627, professor i Uppsala 1668, året därpå assessor i antikvitetskollegiet, 
r,kshistoriograf 1679, adlad 1684, censor librorum 1689, död 1695.
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svenska klosterhistoria, som han enligt Hadorph 1690 hade under 
arbete; ett tredje arbete — Sweriges biskopars och clerkers 
historia — som i denna förteckning säges vara mer än halvfärdigt, 
är likaledes nu okänt. Det enda av hans många arbeten rörande 
vår kyrkohistoria, som finnes tryckt, är hans Historias sveonum 
gothorumque ecclesiasticæ libri quattuor (1689), en svensk kyrko
historia, behandlande tiden från kristendomens införande till Sverker 
Karlssons regering. I företalet yttrar han sig med skärpa om de 
tomma hypoteser, på vilka hans föregångare1 byggt, och med en 
viss rätt kan han beteckna sitt arbete såsom ett till arten annat: 
det är verkligen ett allvarligt försök att grunda framställningen 
endast på diplom och samtida relationer.

Såsom utgivare har han inskränkt sig till ett enda arbete, näm
ligen tvenne levnadsteckningar över Ansgarius, av vilka den ena, 
författad av Rimbertus, är en bland de viktigaste källskrifter, vi äga 
rörande vår äldre historia; denna edition, S. Anscharii vita gemina, 
utkom 1677.

Örnhielms namn är ock förbundet med ett praktverk, vilket vid 
denna tid förbereddes och kanske påtagligast vittnar om den karo
linska tidens högt uppdrivna fosterlandskärlek och dess begär att 
inför utlandet visa, att det fordom så förbisedda Sverige verkligen 
var i stånd att uppbära sin roll av stormakt. Arbetet är Suecia 
antiqua et hodierna, det förnämsta i en hel följd av dylika prakt
verk, som utgåvos under den karolinska tiden.2

Dahibergh. Äran av att hava planlagt detta arbete tillkommer förmyndar
regeringen, som tydligen ville på ett storartat sätt fullända de ort
beskrivningar, som pågått ända sedan Bureus’ dagar. 1661 erhöll 
den bekante Erik Dahibergh — då ännu blott överstelöjtnant —■ i 
uppdrag att avteckna Sveriges förnämsta städer, slott och gårdar

1 Därmed avsåg han väl dels den förut omtalade Baazius, men dels och framför 
allt Petrus Bång, vars Priscorum sveo-gothorum ecclesia (1675) börjar Sveriges 
kyrkohistoria med Adam för att sedermera via Magog och andra celebriteter nå fram 
till — Ansgarius. Bland Örnhielms efterföljare kan man räkna ärkebiskop Spegel, 
vars Swenska kyrkiohistoria (1707 — 8) dock knappt kan anses såsom något självständigt 
och betydande arbete, ehuru det ofta citerats. 1716 åtföljdes det av en urkunds- 
samling, Skrifteliga bewis, som visserligen ej är vidare kritisk, men dock icke saknar 
allt värde.

2 Hit hör ock Emanuelis Tesauri Historia om göthernas och longobardernas 
regemente uti Italien, vartill texten skrevs av Örnhielm och kopparplåtarna gravera
des av Truls Arwidsson efter de italienska sticken; tryckningen började 1692, men 
verket utgavs först 1747. Vidare märkas praktverket Certamen equestre, vars koppar
stick graverats av Eimart efter ritningar av Ehrenstrahl, Pufendorfs De rebus a Carolo 
Gustavo gestis (1696), vars koppargravyrer stuckits efter Dahlberghs ritningar, flera av 
Peringskiölds arbeten, Karl XII:s bibel, Campus Elysii m. fl.
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samt fornlämningar och andra minnesmärken och däröver upprätta 
en svensk beskrivning, vilken Loccenius skulle översätta till latin. 
Arbetet tyckes genast hava börjat med stor fart, men 1677 avled 
Loccenius, som tydligen författat, icke blott översatt texten, och 
därmed avstannade ar
betet på denna för en 
tid.1 Först 1690 erhöll 
antikvitetskollegiet i upp
drag att föreslå en efter
trädare, och s. å. ut
nämndes Örnhielm där
till. Den text, som han 
författade och som hota
de att svälla ut över alla 
bräddar, finnes ännu i be
håll, men var ej avslutad 
vid hans död 1695,2 var
efter den berömde filo
logen Lagerlöf av Karl XI 
erhöll uppdraget att in
träda i hans ställe. Lager
löf måtte hava arbetat 
raskt, ty redan 1698 bör
jade tryckningen av hans 
arbete, men när blott tio 
ark voro färdiga, avled
också han (1699), och Erik Dahibergh.
Olof Hermelin 3 utnämn- Efter kopparstick i Suecia antiqua.

des till hans efterträdare, 
rnen då Dahibergh samtidigt överflyttade till Livland och Hermelin 
1702 avreste till lägret, avstannade tryckningen för att aldrig mer 
fortsättas.

Arbetet på den illustrativa delen hade ända från 1667 fortgått 
med bättre framgång. Först graverades plåtarna i Paris, men 168& 
hade den holländske kopparstickaren Swidde inkallats, och eftei 
hans död 1697 övertogs arbetet av Johan van den Aveelen. Emeller-

1 Loccenius’ text, som är tämligen kortfattad, finnes i Stiernmans avskrift i Uppsala 
bibliotek.

2 1694 hade man börjat tryckningen av denna text, men den avstannade redan 
efter två folioblad. Den var författad på fyra sprak: latin, svenska, fianska och 
tyska.

3 Hermelin tryckte fyra ark såsom fortsättning pä Lagerlöfs. Denna upplaga ar 
€ndast på latin och svenska.
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Pering- 
skiöld.

tid hade även Dahlbergh avlidit, och ehuru 354 kopparstick voro 
fullbordade, kom man sig ej för att utgiva det dyrbara plansch
verket förr än omkring 1716 — således då den stormaktstid redan 
var förbi, vilken Suecia antiqua et hodierna i ord och bild skulle 
teckna. Nu blev verket i stället en minnesvård över en redan 
svunnen tidsålder. Sådant som det är, är det emellertid ett verk
ligt storverk, även om det icke i allo är fullt pålitligt och ofta 
återgiver projekt till slott i stället för verkligen existerande. Den 
tryckta texten är icke rudbeckiansk; Rudbeck omtalas väl med 
stor aktning, men hans Atlantica-idéer accepteras icke, och Orn- 
hielm hade just på denna grund avstyrkt Rudbecks medverkan i 
företaget.

Vi vända oss nu till några andra forskare från denna tid. Örn- 
hielms efterträdare såsom assessor i antikvitetskollegiet och Hadorphs 
efterträdare såsom riksantikvarie var Johan Peringer (adlad Pering- 
skiöld), född 1654, död 1720. Mer än de nyssnämnda tog han väl 
intryck av Rudbeck, men rudbeckian kan han dock näppeligen 
kallas. Hans Ättartal för swea och götha konunga hus (1725) är 
ett praktverk, i vilket de rudbeckska genealogierna och hugskotten 
ymnigt spela in, men efter detta och andra halvt officiella genea
logiska arbeten bör han tydligen icke bedömas såsom forskare. 
Lika litet kan man lägga honom till last, att han ånyo utgav 
Halpaps falsarium, ty på dess äkthet trodde då alla forskare. Han 
delade visserligen rudbeckianernas smak för de isländska sagorna, 
men de sagor, han utgav, förtjänade till fullo den dåvarande forsk
ningens uppmärksamhet; så är den första fullständiga editionen av 
Heimskringla (1697) hans verk. Då så krävdes, förstod han dess
utom att hävda sin ståndpunkt; så uppträdde han med både skärpa 
och lärdom mot Rudbecks godtyckliga runtolkningar samt framhöll 
där på ett fullt vetenskapligt sätt nödvändigheten av en fördomsfri 
primärundersökning. Hans förnämsta verksamhet kan därför snarast 
anses såsom en fortsättning av Schefferus’ och Hadorphs. Såsom 
samlare av medeltidshandlingar var han måhända den flitigaste av 
den tidens män. I den stora slottsbranden 1697 uppbrunno ej 
mindre än 18 folianter av hans Diplomatarium, men utan att ned
slås av motgången fortsatte han sina avskrifter, och ännu finnas av 
hans hand ett Bullarium romanum i tre band (avskrifter av påve- 
bullor), ett Opus diplomaticum eller avskrifter av kungabrev i 23 
avdelningar, en samling, Pietas arctoa, i sju avdelningar, inne
hållande avskrifter av testamenten cch donationsbrev, vidare av
skrifter av koncilieakter m. m. i fem avdelningar o. s. v. — samlingar, 
vilka, trots den bristande noggrannhet, som utgör ett kännemärke



På denna tids kopior, dock varit till stor nytta för följande forskare 
samt även av dem flitigt anlitats.

Han fortsatte även Hadorphs arbete på ett fullständigt svenskt 
runverk, men hans största betydelse ligger på ortbeskrivningens 
område. Med en flit, som väl må kallas storartad, gjorde han sam-

Efter kopparstick i Kungl. Biblioteket.

otc: 'ERINGSKI0I2J.

fil
$ í síy l "

■ i ‘í.

1¡ngar till en fullständig historisk-antikvarisk beskrivning över Sve- 
rige, dess kyrkor, runstenar och övriga minnesmärken. Detta arbete, 
Minningsmärken, gamla och nyare eller Monumenta sueo-gothorum, 
vars fyra första band innehålla inledning och beskrivning över Upp- 
’and och vars sex övriga omfatta rikets övriga delar, vilar ännu i 
manuskript i Kungl. Biblioteket. En mindre del av sina samlingar 
’lann han dock själv att befordra till trycket; 1710 utkom nämligen 
<’et bekanta praktverket Then första boken af swea och götha 
minnings-merken vthi Vplandz första del Thiundaland eller Monu- 
mentorum sveo-gothicorum liber primus Uplandiae partem prima- 
riam Thiundiam continens, och 1719 följde dess fortsättning Monu-

18 273Illustrerad Svensk Litteraturhistoria. II.
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Heysig.

Hadorph och Peringskiöld, 
allt vanligare. Jag vill här

Sparfwen- 
feldt.

upptog särskilt en gren av
Av

menta Ullerakerensia. Peringskiöld har väl här upptagit åtskilliga 
av Rudbecks satser, men å den andra sidan gör han intet försök 
att själv fullfölja dem vidare, och rörande den egentliga medeltiden 
meddelar han en sådan rikedom på uppgifter och handlingar, att 
hans arbete med en viss rätt kan kallas ett klassiskt verk; en full
ständigare beskrivning över Uppsala domkyrka har än i dag ej ut
kommit.

Samlartypen, som vi iakttagit hos 
blir mot slutet av den karolinska tiden 
ytterligare anföra några namn.

Johan Heysig (adlad Ridderstierna)
Schefferus’ verksamhet: den bibliografiskt litteraturhistoriska, 
hans hand äga vi en alfabetiskt ordnad förteckning över svenska 
författare och deras arbeten, Scripta sveo-gothorum, som ännu är 
outgiven. Ett annat likaledes handskrivet arbete är Bibliotheca 
svecana, som är det första försöket till en systematisk, efter inne
hållet ordnad svensk bibliografi; flera andra liknande arbeten av 
denne pålitlige och flitige forskare äro förlorade, men de nämnda 
skrifterna och flera andra likaledes bevarade visa, att Heysig varit 
en för sin tid ovanligt boksynt man.

Ännu en samlare, ehuru på ett annat område, var Johan Gabriel 
Sparfwenfeldt, född 1655, död 1727, en bland denna tids lärdaste 
och mest bereste män samt i viss mån typisk för den senare karo
linska tiden. Endast nio år gammal skickades han till Uppsala univer
sitet, där han studerade i tretton år, varefter han vid tjugotvå års 
ålder företog en utländsk studieresa, vilken varade i fem år. Där
under besökte han Norge, Holland, Frankrike, Italien, England och 
Danmark, samt tyckes överallt hava varit en trägen gäst i de stora 
biblioteken, där han antecknade och avskrev. Kort efter hem
komsten skickades han med en svensk legation till Moskva, och 
de tre år, som han nu vistades i Ryssland och på resor inåt Asien, 
använde han så väl, att han förvärvade sig anseende såsom en 
bland sin tids lärdaste kännare av slaviska språk och ryska för
hållanden; om dessa slaviska studier vittna än i dag ett av honom 
författat Lexicon slavonicum, som i tre folianter förvaras i Uppsala 
bibliotek. Kort efter återkomsten sändes han på en ny vetenskaplig 
expedition. Såsom man visste, hade Kristiern II eller Gustaf Trolle 
till utlandet medtagit rikets gamla registratur, likaså misstänkte 
man, att bröderna Magni fört åtskilliga svenska krönikor och hand
lingar till Rom, och man förmodade även, att det bland den i 
Frankrike avlidne Johan Kasimirs papper skulle finnas åtskilliga 
saker, som rörde Sverige. Det var dessa dokument, som Sparfwen-



feldt nu sändes ut att efterspana, men därjämte skulle han besöka 
de land, där »göterna» och vandalerna fordom vistats, samt där 
anteckna, vad han om dem kunde påträffa. Under de fem år, som 
denna resa varade, anställde Sparfwenfeldt flitiga undersökningar i 
den riktning, som hans instruktion angav, och utsträckte resan 
t- o. m. till Spanien och Afrika, och ehuru det avsedda ändamålet 
förfelades, var utbytet dock 
ganska rikt. Sparfwenfeldt 
vände nämligen tillbaka så
som en bland samtidens 
lärdaste orientalister, vars 
omfattande språkkunskap 
kunde väcka beundran även 
hos en man som Leibniz;
på sin resa hade han ej blott 
utvidgat sina föregående ar
kiv- och biblioteksstudier — 
så var han en bland de första 
protestanter, som erhöllo 
tillträde till det vatikanska 
biblioteket — utan han hade 
också förvärvat sig en synner
ligen rikhaltig samling av ori
entaliska handskrifter, som 
han sedermera donerade till 
Uppsala universitet. En 
mindre samling tillföll Lund, 
en tredje Kungl. Biblioteket 
och en fjärde antikvitetsarkivet. Över alla dessa samlingar, vilkas 
förnämsta värde låg i de arabiska manuskripten, utgåvos (1705 och 
!7o6) utförliga kataloger.

Dessa samlingar upptogo hans tid efter hemkomsten. Utom ett 
hovämbete mottog han ingen offentlig tjänst, utan ägnade sig ute
slutande åt studier och brevväxling med Europas lärde.

En ändå ivrigare samlare än Sparfwenfeldt var Elias Palmskiöld Paim- 
•lödd 1667, död 1719). Son till en av 1600-talets flitigaste och sklöl(l- 
dugligaste arkivmän, Erik Runell (adlad Palmskiöld), och lärjunge 
Wl Örnhielm, började Palmskiöld redan vid 25 års ålder sina sam
lingar. Om anledningen skrev Palmskiöld 1702 till Dahlbergh: »Det 
ar, nådige herre, mer än 10 år förlupne, sedan jag av en hjärtelig 
astundan att på något sätt kunna hos Eders Höggrevl. Excellens in- 
suiuera min ringa person och till att öppna mig vägen därtill, kom

Job. Gabr. Sparfwenfeldt.
Efter original i Uppsala universitets samlingar.
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uppå de tankar att utav våra gamla krönikor och historiska hand
lingar samt varjehanda partikulära efterrättelser sammansanka och 
uti ett corpore tillhopa fatta allt, vad jag kunnat finna i någon 
måtto tjänligt till den under Eders Höggrevl. Excellences höga 
auspiciis i verket varande splendida och makalösa Sueciam antiquam 
et novam», och han påpekar särskilt, att han avskrivit en mängd 
handlingar, vilkas original gått förlorade i slottsbranden 1697.

För Suecia antiqua kommo dessa handlingar dock ej till använd
ning, men 1724 inköptes de för Uppsala universitetsbibliotek och 
hava sedan dess utgjort en outtömlig gruva för tvenne århundra
dens forskare i Sveriges politiska och litterära hävder. Samlingen, 
som omfattar vid pass 500 band, består av sällsynta småtryck, ori
ginalhandlingar, avskrifter och anteckningar rörande svensk biografi, 
genealogi, historia, topografi, litteraturhistoria m. m.

Detta släkte av samlare, sqjn fostrats av Hadorph och Ornhielm, 
överlevde rudbeckianismens fall, och under 1700-talet representeras 
det av Stiernman, Benzelius, Celsius, Gjörwell och Nordin. Benze- 
lius var för övrigt vida mer än samlare. Mer än någon annan kan 
han anses såsom Schefferus’ arvtagare, ty den mera kritiska metod, 
som denne grundlagt, nådde först genom Benzelius och Ihre till 
en verklig fulländning.

I?
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(I

denna 
efter-

blott såsom samlare, som 
kunna göra anspråk på

och mosaiska och romerska rättsprinciper 
Men Karl IX och Gustav Adolf hade dock 

skapat förutsättningarna för en svensk rätts- 
första hade de ordnat den regellösa rätt- 
Svea hovrätt inrättat ett slags juridisk aka-

Lagarbetet 
före

• Stiern- 
höök.

ET är icke 
tids män 
världens tacksamhet, och deras fornforsk- 
ning var icke endast fantastisk. På ett om
råde av denna forskning lyckades det dem 
redan nu att lägga grundvalen till ett verk
ligt vetenskapligt studium; det är nämligen 
inom denna period vi finna det svenska 
lagstudiets skapare.

Reformationstiden betecknar hos oss rättsvetenskapens djupaste 
förfall. Medeltidens folklige lagstiftare hade ersatts av okunnige 
lagläsare och av konungarnas tyske eller halvtyske kanslitjänstemän; 
den kärnfulla svenska lagstilen hade försvunnit för ett långsläpigt, 
utvattnat kanslispråk, 
hade börjat tränga in. 
lagt grunden till och 
vetenskap. För det 
skipningen och med 
demi, inom vilken landets främste jurister kunde övervaka under
domarnas sätt att tillämpa lagen. För det andra hade de ordnat 
den juridiska undervisningen genom att upprätta två professurer, 
en i romersk och en i svensk rätt; och för det tredje hade de ut
givit landslagen av trycket (1608) samt genom att därjämte publi
cera några av våra gamla landskapslagar (Upplands, Östgöta och 
Helsinge) anvisat den stråt, på vilken rättsstudiet borde slå in.

Dessa strävanden buro nu frukt. Man började att studera våra 
gamla landskapslagar, och alla — med undantag av Smålandslagen, 
av vilken blott kyrkobalken fanns och finnes i behåll — utkommo 
under denna tid av trycket, några utgivna av Hadorph, andra av 
Claudius Åkerman. Vid universitetet hade Loccenius börjat före
läsa över svensk rätt; även utom detta drev man vetenskapliga 
juridiska studier, och ett exempel härpå hava vi i Claes Rålambs
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av en dylik undersökning var Stiern-
— säger han — lär man känna sina

historiska värdet
medveten. »Bäst
de uråldriga seder och föreställningssätt, som tagit sig
i deras lagar. Kännedomen om dessa seder och före-

1651 skrivna och 1674 av antikvitetskollegiet utgivna Observationes 
juris practicæ, som så länge tjänat våra jurister till ledning. Slut
ligen erhöllo vi i Stiernhöök en man, som av både svensk och 
främling betraktas såsom det germanska rättsstudiets egentlige 
grundläggare.

Stiern- Stiernhöök — eller såsom han före adlandet hette Johannes Olai 
hook. Dalecarlus — föddes 1596 såsom son till en fattig bondkaplan.

Hans levnadssaga, som i huvuddragen är gemensam för så många 
av vårt lands ädlaste söner, är ett vackert blad i stormaktstidens 
historia och visar oss, huru en svensk yngling genom umbäranden 
och strävsamt arbete kämpar sig fram i livet och huru han seder
mera med aldrig svikande plikttrohet fullgör de värv, som staten 
ålägger honom. Stiernhöök blev en av sin tids dugligaste ämbets
män, men därjämte blev han något mer. Geijer säger: »Hela det 
sjuttonde århundradet har i Sverige frambragt en enda stor veten
skapsman. Han heter Johan Olofsson Stiernhöök, författare av De 
jure sveonum et gothorum vetusto». Yttrandet kan förefalla över
drivet, men i det stora hela torde Geijer hava dömt rätt. Schefferus 
var onekligen en framstående forskare, men han kan icke ställas vid 
Stiernhööks sida. Stiernhielm och Rudbeck voro kanske större 
snillen, i varje fall mera mångsidigt begåvade, men de voro mera 
fantasimänniskor och skalder än vetenskapsmän. Stiernhöök var 
däremot ända igenom vetenskapsman. Häri ligger hans begränsning 
i förhållande till de nyss nämnda, men ock hans storhet.

Väckelsen till sitt banbrytande arbete, som utkom 1674 *, hade 
Stiernhöök fått som professor i Abo. I hans åligganden ingick då 
skyldigheten att jämföra Sveriges gällande lag med den romerska 
rätten, och därvid hade han kommit att fästa sin uppmärksamhet 
vid åtskilliga stadganden, som visserligen voro föråldrade, men dock 
syntes honom äga ett historiskt värde. Den samling, han gjorde 
av dessa, ökade han sedermera med utdrag ur våra förut gällande 
lagar, gamla förordningar etc., och så kom han på tanken att lämna 
en historisk framställning av den svenska rättens utveckling. Själva 
utarbetandet skedde på uppdrag av Magnus Gabriel De la Gardie, 
vars aldrig svikande nit för 
erhåller en förtjänt hyllning.

Om det 
höök fullt 
landsmän i 
ett uttryck

1 Titelbladet bär tryckåret 1672, men privilegiet är av 1674. Ehuru tryckt förut, 
utkom boken således först sistnämnda år.

svensk odling i Stiernhööks arbete



ställningssätt är icke mindre viktig än kännedomen om folkets 
historia, kanske t. o. m. viktigare, då vi skola döma om nutid och 
forntid.»

Stiernhöök begränsar sig strängt till detta historiska material och 
tager ej sin tillflykt varken till sina samtidas rika inbillningsgåva eller de 
kvasihistoriska krönikornas osäkra vittnesbörd. Vår härstamning från 
Magog tillåter han sig att be
tvivla, på sambandet mellan 
götar och geter tror han icke, 
<)ch i en kort, men avgörande 
kritik utmönstrar han fantaste
rierna om den getiske lagstif
taren Zamolxis ur vår historia 
samt påpekar, att man svår
ligen kan tala om en enskild 
lagstiftare för dessa långt till
haka i tiden liggande skeden 
•av vårt folks liv. Den skrivna 
lagen är jämförelsevis ung, och 
1 äldsta tider hade man en
tast oskrivna rättssedvänjor. 
Dessa voro väl tämligen lika 
för alla germanska folk, men 
under det att goterna och 
även tyskarna togo intryck av 
rien romerska rätten, fortlevde 
rie germanska rättsbegreppen
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Johan Stiernhöök.
Efter origina] i Uppsala universitets samlingar.

mera ogrumlade hos de skan
dinaviska folken, där de fixerades i skrift först av Viger Spa och 
Lum, samt sedermera under Magnus Erikssons regering.

För sin tid är denna inledning ett mästerverk. Med en för 1600- 
talet enastående förståndsskärpa har Stiernhöök här upptäckt de 
verkligt säkra källorna till vår historia och utmönstrat de övriga. 
Utan att inlåta sig på någon överflödig polemik, fasthåller han 
■orubbligt vid sin utgångspunkt, och ehuru forskningen sedan denna 
bd naturligtvis gått oerhört framåt, kunna vi dock icke säga annat, 
an att de principer, som Stiernhöök uppställt, i det hela stå orubbade 
kvar. I själva verket var Stiernhööks grundprincip densamma som 
för våra dagars vetenskapliga forskning och inom denna först kommit 
fram inom naturvetenskapen, från vilken den lånats till historien — 
utvecklingens princip, tanken att det högre vuxit fram ur det lägre, 
Figen ur sedvänjan, under det att den äldre tiden, ännu långt efter
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Lika litet som 
trodde på astrologien eller kometernas olycksbådande betydelse, 
skeptisk förhöll han sig till samtidens vidskepliga tro på häxor 
blåkullafärder. »Du kunde ock — skriver han till sin son, som 
domare i en av dessa sorgligt ryktbara trolldomsprocesser —■

Stiernhööks dagar, föreställde sig en lag sasom stiftad av nagon 
enskild vis man, som genom denna insats med ett slag höjt folket 
från fullkomlig laglöshet till civilisation.

Efter denna inledning lämnar Stiernhöök en framställning av våra 
lagars yttre historia — en framställning, till vilken en senare forskning 
knappt haft mycket väsentligt att tillägga — samt övergår därefter 
till processens, äktenskaps- och arvslagstiftningens historia m. m. samt 
slutar med ett kapitel om de kyrkliga förhållandena, vari han röjer 
en viss påverkan av Hugo Grotius’ och andra samtida tänkares läror 
om »naturlig» religion och rätt.

Överhuvud tyckes Stiernhöök hava varit en för sin tid ovanligt 
upplyst man. I motsats mot vad eljes var fallet hos hans samtida 
hade förståndet tydligen hos honom övervikten över fantasien. »Den 
kometen — yttrar han i ett brev till sin son —• du skriver om, är 
ock här synter och synes än något litet; är ock synter i Tyskland, 
England, Frankrike och Holland och, som vi visst tro, över hela 
världen. Med astrologorum prædicationibus är föga bevänt, med 
mindre de hava observerat, vad han verkat haver för 189 år, då 
denne här kometen är synter, som de mena. Æterna illa sunt naturae 
opera, som hava sina revolutiones per aliquot sécula, 
han 
lika 
och 
var 
ingiva förslag om, att denna materia bleve av några theologis, juris 
peritis och physicis eller medicis ventilerad och överlagd. A theologis, 
ty dessa förelupna akter, där så många hava måst låta sitt liv, kan 
icke utan skäl räknas inter casus conscientiæ. A juris peritis, ty 
dem hörer egentligen att veta det, som bör iakttagas, när över blod 
dömas skall. Av medicis eller physicis, ty sådana förblindningar 
och phantasmata, som mestadels kvinnfolk och barn förekomma, 
kunna ock hava sina naturales causas.»

En tid, inom vilken lagkunskapen representeras av en man med 
Stiernhööks omfattande juridiska bildning och säkra känsla för vad 
som var svensk rätt till skillnad från romersk, av en man, så förstånds- 
klar och human1 som Stiernhöök, måste nödvändigtvis äga en stor 
betydelse för den svenska rättens utbildning. Arbetena på vår nu 
gällande lag, vilka påbörjades redan under Karl IX:s och Gustav 
Adolfs tid, falla också huvudsakligen inom stormaktsperioden för att

1 Så t. ex. förfäktade Stiernhöök — jämte Stiernhielm — att bötesbeloppen borde 
stå i proportion till den bötandes förmögenhet. Han sökte ock förebygga, att konkordie- 
formeln upptogs bland bekännelseskrifterna i vår kyrkolag.
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slutligen bära frukt i 1734 års lag. Själen i alla de olika kommis
sioner, vilka från 1640 hade revisionen av Kristoffers då föråldrade 
lagbok om hand, var Stiernhöök, vilken ock i sin egenskap av hov
rättsassessor och revisionssekreterare kraftigt bidrog att i tvivelaktiga, 
1 lagen ej omnämnda fall skapa en juridisk praxis, vilken sedermera 
genom kungl. förordningar upphöjdes till lag. I den stora lagkom
mission, som tillsattes 1686 och som efter fyrtioåtta års förlopp under 
Gustaf Cronhielms ordförandeskap bragte det av Stiernhöök började 
verket till avslutning, hade Stiernhöök ingen plats, men det nya 
släkte, som efter hans död (1675) tog vid, hade dock till en icke 
nnga del fostrats i hans skola, och för kommissionens förslag lågo 
hans förarbeten till grund.

Stormaktstidens hänförelse för svensk odling och svenskt språk 
har således i denna lag åt sig upprest ett varaktigt minnesmärke, 
som överlevat både de antikvariska och de politiska storhetsdröm
marnas fall. Men utan dessa drömmar — hade väl lagen då fått 
denna svenska kraft, som vi nu i den beundra? Kanske icke. Ty 
både Rudbecks Atlántica och 1734 års lag äro dock i grunden 
samma andas barn.
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ED undantag av Stiernhöök voro stormakts
tidens vetenskapsmän i allmänhet antingen 
samlare eller språk- och fornforskare. Den 
egentliga historien odlades däremot föga, 
och man hade så förälskat sig i forntiden, att 
man hade föga intresse övrigt för fädernes
landets mera historiska tid; åtminstone 
vågade man sig ej på att bearbeta det ma
terial, som hopats av Hadorph och andra.

Alldeles låg historiens studium dock ej nere, även om de flesta av 
denna tids hävdatecknare voro utlänningar, och även om svensk 
historia så gott som aldrig förelästes från en akademisk kateder. 
Antikvitetskollegium hade dock bland sina uppgifter även den: att 
»vidlyftigare och nogare utföra» de »ting, som antingen av Olao 
Magni eller Messenio eller Loccenio kunna tillförene och i gemen 
vara berörda», och denna uppgift sökte man så till vida fylla, att 
man planerade en stor svensk rikshistoria, vars olika partier för
delades på olika författare. Westenhielm fick i uppdrag att utarbeta 
Gustav Vasas och Eriks historia, för Johan lll:s nöjde man sig med 
att 1670 trycka Girs’ äldre krönika, Sigismund och Karl IX tilldelades 
Werwing och Gustav Adolfs historia anförtroddes åt Videkindi. 
Men resultatet av detta fria samarbete blev ej stort.

Om Videkindi skall jag strax tala. Tobias Wester (adlad Westen
hielm) började 1682 att enligt uppdrag författa Gustav Vasas historia. 
Arbetet var fulländat 1712 och lämnades till tryckning, men under 
dessa olycksår funnos naturligtvis inga medel att bekosta ett dylikt 
företag, och Westenhielms sju handskrivna volymer hava fortfarande 
fått förbliva otryckta. Bättre lycka hade hans medbroder i antikvitets
kollegiet, Jonas Werwing, vars Konung Sigismunds och Konung Carl 
IX:s historier 1746 och 1747 utgåvos av Stiernman. Något betydande 
historiskt arbete är detta lika litet som Westenhielms; Werwings 
historia är nämligen endast ett illa dolt plagiat från Messenierna, 
far och son.
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Riks- 
historio- 
grafer.

Mera än av antikvitetskollegiet främjades den historiska veten
skapen av de officiella rikshistoriograferna, och av de nyss nämnda 
voro Girs och Videkindi rikshistoriografer.

Den förste vid arkivet fast anställde rikshistoriografen var tysken 
Bogislav Philipp von Chemnitz, född 1605 i Stettin. Sedan han 
^30 ingått i svensk tjänst, erhöll han 1643 av regeringen uppdraget 
att författa en framställning av Sveriges deltagande i det 30-åriga 
kriget; året därpå utnämndes han till rikshistoriograf. Såsom sådan 
utgav han (1648 och 1653) de två första banden av sin Der könig
lich Schwedische in Teutschland geführte Krieg; de båda följande — 
sa när som på en del av det tredje bandet, vartill manuskriptet för
stördes vid slottsbranden 16971 — utkommo först 1855—1859. Chem
nitz stödde sin framställning på de historiska dokument, som riks
arkivet då innehöll, och dessa synes han hava begagnat både med ur- 
skillning och noggrannhet. Hans arbete är därför en bland de vikti
gaste källorna till det trettioåriga krigets historia, så mycket mer som 
en stor del av de handlingar, som Chemnitz begagnat, 1697 blev 
lågornas rov. Året efter hans utnämning utsågs Messenius’ son, den 
olycklige Arnold Johannis Messenius, till rikshistoriograf med uppdrag 
att skildra striden mellan Sigismund och hertig Karl, och det var detta 
arbete, som sedermera med mindre förändringar ingick i Werwings 
Plagiat. Den lärde filologen Freinsheimius, som 1647 hedrades med 
titeln av rikshistoriograf, tyckes hava ansett sig göra nog för sysslan 
uied att hålla några panegyriska tal. Elokvensen var också onekligen 
huvudsaken, och till historiografer valde man nästan uteslutande 
sådana män, vilka gjort sig kända såsom vältalare. Gustav Adolf 
hade t. o. m. (1625) till rikshistoriograf utsett en skald, Johannes 
Narssius, som i latinska dikter skulle besjunga hans bragder. Vältalare 
Var ock eloquentiæ professorn [oh. Henr. Boeclerus, som 1651 — 
samma år som Loccenius — utnämndes till historiographus regni 
'ned uppdrag att skildra det senaste dansk-svenska kriget. Hans 
teckning, Historia belli sveco-danici, utgavs först efter författarens död 
(1672) av Bergenhielm år 1676. Några mera djupgående historiska 
studier kan Boeclerus näppeligen hava drivit, ty redan två år efter 
sin utnämning erhöll han rättighet att återvända till Tyskland och 
Bär fullborda sitt arbete, vars förtjänster huvudsakligen väl ock ligga 
1 den eleganta latinska stilen.

Svensken Johannes Videkindi, som 1665 blev historiograf, efter videkindi. 
att förut hava varit eloquentiæ lector vid Stockholms gymnasium, 
hunde däremot såsom stilist varken tävla med sina föregångare eller

1 Enligt Schefferus’ väl riktiga uppgift skulle även en femte och en sjätte del hava 
fannits. Om så varit, gingo också de förlorade vid samma tillfälle.
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1 Aret därpå utkom en latinsk upplaga.
2 Flera av dessa äro dock nu förlorade, och för dessa är således Videkindis arbete 

vår enda källa.
3 Redan förut hade en svensk, Johannes Olliequist, givit en — dock obetydlig och 

knapphändig — skildring av konungens historia, som tryckts 1661 i faderns, Johannes 
Matthiæ, Opuscula theologica.

med sina efterföljare. Hans första mera betydande arbete, Thet 
swenska i Ryssland tijo åhrs krijgz-historic (1671)1 gav anledning till 
grava anmärkningar mot framställningssättet, och ännu mindre gynn- 
sam har domen utfallit om hans viktigaste arbete, Gustaff Adolphs 
den andres och stores historia, vars första del utgavs 1691 ■— tretton 
år efter författarens död. Detta arbete hade dessutom, såsom vi 
minnas, den oturen att bliva indraget på grund av några »otjänliga» 
yttranden om främmande nationer, och då fråga kort därefter uppstod 
om att ånyo utgiva det i förbättrad gestalt, framställde särskilt 
Palmskiöld så många och svåra anmärkningar mot författarens pålit
lighet — särskilt i gamla handlingars återgivande2 — att planen 
förföll; manuskriptet till den andra, redan tryckfärdiga delen har 
sedermera gått förlorat, och förlorade äro även koncepten till hans 
Erik XIV:s och Johan III:s historia.

Pufendorf. En storhet, om än ej på hävdateckningens område i lika mån som 
på filosofiens, var däremot Samuel von Pufendorf, vilken 1677 blev 
rikshistoriograf. Denne märklige man hade 1668 av den svenska 
regeringen kallats till en professur vid det då nyinrättade universi
tetet i Lund, och såsom lärare vid den sydsvenska högskolan utgav 
han sina statsfilosofiska arbeten De jure naturæ et gentium (1672) 
och De officio hominis et civis (1673), vilkas banbrytande åsikter 
gåvo väckelsen till en häftig kamp mellan honom och den gamla, teo
logiska världsåskådningens män. Då sedermera universitetet under 
krigsoroligheterna upplöstes, flyttade Pufendorf över till Stockholm, 
där han såsom historiograf började bearbeta det trettioåriga krigets 
historia. Hans skildring av detta, det voluminösa arbetet Commen- 
tariorum de rebus suecicis libri XXVI, utkom 1686, och därefter 
vände han sig till Karl Gustavs historia (De rebus a Carolo Gustavo 
gestis), som blev färdig 1694, Pufendorfs dödsår, och trycktes 
i69ó'! — ett praktverk med talrika och ypperliga kopparstick efter 
Dahlberghs ritningar.

Inom historieforskningen betecknar Pufendorf ett avgjort framsteg- 
Han stöder sin framställning på de offentliga handlingarnas säkra 
grund, men under det att dessa hos hans föregångare tämligen 
osmälta ingått i framställningen, som ofta blott är ett referat av dem, 
förstår däremot Pufendorf mer än dessa föregångare att sammanarbeta
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Samuel von Pufendorf.
Från kopparstick i De rebus suecicis.

så finner man i nästan oavbruten följd efter varandra än ett stycke 
ur en instruktion till ett sändebud, än ett rådsprotokoll eller ett 
rådslag, än ett brev från en gesant vid främmande hov, än ett ställe 
ur en utgiven bok (såsom t. ex. Terlons Memoirer) o. s. v., vilket 
allt han avskrivit med mycken noggrannhet, men utan att lämna 
uågon uppgift, varifrån vart och ett är hämtat.»1 Således — icke 
ens den bäste av 1600-talets hävdatecknare hade fullt lyckats att

1 Pufendorf har också länge ansetts såsom författare till den beryktade politiska 
Pamfletten Anecdotes de Suède (1716), men säkerligen har han intet haft att skaffa med 
^enna skrift, som enligt den senaste åsikten författats av Johan Paulinus Olivecrantz.
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de olika källor, han använder, och han behärskar materialet vida 
bättre än de. Men i det hela använder han samma historiska metod. 
Carlson — vilken efter honom tecknat Karl Gustavs historia — yttrar 
också om sin föregångares skildring: »Följer man honom på spåren,
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göra sig till herre över materialet, och även en Pufendorf blev i det 
hela stående kvar på urkundsamlarens ståndpunkt.

Hans efterföljare såsom rikshistoriografer —■ Örnhiehn, Lagerlöf 
och Hermelin — utsågos med direkt avseende på Suecia antiqua 
och hunno under sin ämbetstid ej syssla med några andra arbeten 
än detta.
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De försök till en grammatisk behandling av modersmålet, som i tryck blevo 
synliga — såsom Wallenius’ Project af swensk grammatica (1682), Boëthius’ 
Dissertatio de nonnullis ad cultum svetici sermonis pertinentibus paragraphis 
(i 684 och 1685) samt Tiällmanns Grammatica svecana (1696) — äro därför, även 
'let sistnämnda, jämförelsevis obetydliga och ovetenskapliga. Bättre äro de, som 
förblevo liggande i handskrift, såsom Aurivillius’ Grammaticæ suecanæ speci
men (1684), som med fog kan göra anspråk på hedern att anses såsom det 
svenska språkets äldsta grammatika (utg. 1884), vidare Salbergs 1696 skrivna 

rammatica svetica och framför allt Samuel Columbus’ ofta snillrika En svensk 
ordeskötsel, skriven 1678, som dock mindre kan kallas en grammatik än en 
samhng grammatiska och lexikaliska anteckningar nedskrivna med en fin språk
känsla och en ovanligt fördomsfri uppfattning av de lingvistiska företeelserna.

Större intresse hade man för själva rättstavningen, väl emedan Rättstav- 
ntan verkligen hade en praktisk olägenhet av den rådande för- nmgen- 
^•stringen. Här stodo tvenne principer tämligen bestämt emot 
'arandra. Columbus var en ganska avancerad »nystavare», vilken

YSKAR och fransoser —■ yttrar en av denna 
tids författare — »äro däruti mycket till be- 
römmandes, att de uti deras språk hava 
många övningsmönster och språkkonst- 
böcker, men uti vårt svenska språk finnes 
av forna tider näppeligen en, så att vårt 
språk har blivit helt regellöst och lika så
som en igengrodd åker».

Denna klagan var berättigad. Trots den
kärlek till språket, som röjes i denna tids skrifter, gjorde man 
‘lock föga för dess ans. Man hade stirrat sig blind på forntiden, 
°ch då man skulle studera fäderneslandets språk, var det till 
forntidens man vände sig. Man var ännu för mycket humanistisk 
aristokrat för att rätt vilja tro, att de moderna språken kunde veten
skapligt behandlas, och man kände, att kampen om »göternas» 
och »de latiners» företräde måste stå på fornspråkets mark.

Svensk 
gramma

tik.
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såsom ortografisk norm uppsatte uttalet, och i det hela följdes hans 
principer av Örnhielm samt även av Peringskiöld och Hadorph. 
Till denna riktning hörde ock Lejonkulans dramatiker, över vilken 
»hop ynglingar» antikvitetskollegiet 1692 klagade, att de »hava sig 
företagit att annorlunda stava vårt svenska språk, än det i vår gamla 
bibel och alla sedermera svenska böcker är skett, varigenom icke 
allenast prästerskapet, utan många andra sig högeligen förarga, så
som äkk för och eller ock, Ståkkhålm, härrä, de för dhe eller the, 
fadär, modär för fadher, modher och många oräkneliga ord, värre 
stavade än en klok människa bör göra.»

Den andra ståndpunkten, enligt vilken man borde ansluta sig till 
den stavning, som fanns i Gustav Adolfs bibel och kansliskrivelser 
från samma tid, representerades av kanslikollegiet och av Lagerlöf, 
vilken i allmänhet intog en annan ståndpunkt än Stiernhielms lär
jungar. Men ivrigare än av Lagerlöf förfäktades det gamlas rätt av 
Urban Hiärne, som slutligen på grund av sitt hat mot dessa orto
grafiska »novatores» leddes in i en häftig polemik med Jesper Sved
berg, en av den »nagelnya, tokota skrivartens» anhängare.

Svedberg hade ivrigt sökt verka för, att hans stavningsprinciper 
skulle iakttagas vid de nya kyrkoböckernas tryckning, samt även 
lyckats, vad handboken av år 1693 beträffar. Också i den första 
psalmboken, den s. k. Svedbergska, hade denna stavning iakttagits, 
men som bekant framkallade denna ett häftigt motstånd, och en 
bland anmärkningarna gällde just den revolutionära stavningen. Den 
nya, officiella psalmboken gick därför i strängt konservativ riktning, 
likaså 1703 års bibel, vid vilka arbeten man såsom rättesnöre följde 
några av Hiärne uppsatta Regler angående Orthographien och bok- 
stafveringen. Svedberg var emellertid ej den, som gav sin sak för
lorad, utan författade en skrift, Oförgripelige tanckar om thet swen- 
ska språkets förbättrande uti skrifwande och talande, skriven 1695 ' 
ett arbete, som kort därefter omarbetades och utvidgades. Denna 
omarbetning, som var färdig 1701 och bar det underligt klingande 
namnet Schibboleth,1 fick likväl länge förbliva otryckt, ty det kon
servativa kanslikollegiet drog sig för att meddela privilegium på dess 
tryckning, som därför fördröjdes ända till 1716. Arbetet, som är 
en blandning av rättskrivningslära, grammatik och ordbok, fram
kallade Hiärnes häftiga förbittring. Han ansåg, att kanslikollegium 
svikit sina gamla principer genom att låta ett dylikt arbete skåda 
ljuset, och han beslöt därför att själv skipa rättvisa. Detta skedde

1 Namnet är hämtat från Domareboken : »Då de Gileaditer bådo ephraemiten att 
säga Sçhibboleth, så sade han Sibbolet, och kunde icke rätt säga det ut. Så togo de 
honom fatt och dråpo honom vid färjostaden åt Jordan».

i»
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med den ursinniga stridsskriften Orthographia suecana, som utgör ett 
par lösbrutna och omarbetade kapitel ur ett större språkligt arbete, 
med vilket Hiärne länge varit sysselsatt. Mot detta angrepp samman- 
skrev Svedberg å sin sida en försvarsskrift i två delar, kallad Heders 
förswar, och lyckades verkligen erhålla tillstånd att trycka den 
senare delen (1719), men ej den första. Därmed avstannade detta 
ortografiska tumult, som upprört sinnena nästan lika häftigt som de 
rättstavningsfejder, som i våra dagar utkämpats. Hiärne skrev väl 
en replik, Oförgrijpelige tanckar och skählige anmärckningar, men 
denna inhiberades på det för denna tid vanliga sättet: vederbörande, 
som ej älskade litterära fejder, förbjödo helt enkelt tryckningen.

Svedbergs språkliga intressen inskränkte sig för övrigt ej blott till 
rättstavningsfrågan. 1721 hade han fullbordat en kortfattad svensk 
grammatika, som året därpå utkom av trycket, och samtidigt avslutade 
han en större svensk ordbok, vilken dock förblev outgiven, emedan för
fattaren ej ville foga sig i att i denna följa kanslikollegiets rättstavning.

Då detta arbete inlämnades till kanslikollegium, fanns redan en 
svensk ordbok, nämligen Spegels Glossarium sveo-gothicum (1712), 
och därmed hade storhetstidens språkliga arbete åtminstone på en 
punkt nått till ett resultat. Redan i den instruktion, som 1630 ut
färdats för Aschaneus, hade talats om nödvändigheten av att utarbeta 
ett svenskt lexikon, och sedermera hade denna uppgift anförtrotts 
åt antikvitetskollegiet; Bureus och Axehielm hade arbetat på ett 
dylikt, men intresset för de vågade etymologierna och för forn- 
språket trädde snart i stället för nitet för det levande språket, och 
de flesta ordboksarbeten, som gjordes, stannade vid ansatsen. Den 
förste, som verkligen utgav ett svenskt lexikon, var Spegel.

Faktiskt åstadkom stormaktstiden således icke mycket för det 
språk, som dess ledande män älskade så högt — och i denna kär
lek voro Hiärne och Svedberg lika; den senare var ingen nyhets- 
ntakare, då det gällde ordformerna, och bägge voro ivriga purister. 
Hiärne föreslog t. o. m. bildandet av en societet av lärde män, vilka 
efter mönstret av den tyska Palmorden skulle rensa språket från 
främmande ord och återföra det, så vitt möjligt, till den renhet, som 
det hade på »S. Britas tid». Men även om det faktiska resultatet av 
den verksamhet, som 1600-talets lingvister utövade, var obetydligt, 
var denna verksamhet dock så till vida av stor vikt, som den ska
pade ett språkligt intresse, vilket sedermera under nästa århundrade, 
då de chauvinistiska dimmorna skingrats, yttrade sig i en mindre 
braskande, men mera sund och framgångsrik strävan — i Sven Hofs 
°ch framför allt i Ihres storartade språkarbeten.

* **
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Moderna j)e moderna språken studerades visserligen ganska flitigt — mest 
1 ' k kanske franskan och italienskan, vilka då voro på modet; tyskan 

behärskade de flesta av den tidens män, och för icke så få kunde 
detta språk nästan i lika hög grad som svenskan betraktas såsom 
modersmål. Kännedomen om holländskan var även tämligen utbredd, 
mindre däremot kunskapen i spanska och engelska. Men alla dessa 
språk studerades ännu blott praktiskt, och lika litet som man tänkte 
sig möjligheten av att vetenskapligt studera modersmålet, lika litet — 
kanske ännu mindre - brydde man sin hjärna med att söka förvärva 
en vetenskaplig och grundlig kännedom om dessa moderna språk. 

Den klas- Endast de klassiska och de orientaliska språken kunde enligt den 
^^ogien'0 tidens föreställningssätt bliva föremål för verkliga studier. Men icke 

ens på dessa områden ville det rätt lyckas. Loccenius och framför 
allt Schefferus hade väl sökt införa en verkligt filologisk metod, 
men deras svenska efterföljare blevo i regeln stående kvar på den 
äldre humanistiska ståndpunkten, enligt vilken huvudvikten lades 
på skrivandet och talandet av ett ciceronianskt rent språk. Undan
tager man Figrelius, som skrev De statuis illustrium romanorurn 
(1656), har ingen av den tidens svenskar gjort en realfilologisk under
sökning, som höjer sig över den akademiska disputationens nivå. 
De utbildade sig i främsta rummet till talare och poeter — härpå 
gick även undervisningen vid både gymnasium och universitet ut 
- och flera av den tidens män förvärvade sig såsom sådana ett 

stort anseende, åtminstone i Sverige. Johan Columbus och Lagerlöf 
gällde såsom den tidens främste latinskalder här i landet, den senare, 
Johan Upmark (adlad Rosenadler) och Laurentius Norrmannus så
som de förnämsta talarna.

Den uppfattning, som ligger till grund för denna tids filologiska 
studier, var för övrigt hela humanismens, och i viss mån har den 
fortlevat ända in i senaste tid. Humanisterna sågo i antiken mindre 
ett område, som borde av den historiska forskningen erövras, än 
ett skönhetens rike, av vars skatter de moderna kunde njuta och 
efter vars smak de kunde bilda sig. En nyfunnen antik staty var 
därför under renässansen i främsta rummet ett konstverk; den restau
rerades och uppställdes bland Donatellos och andra nyare mästares 
arbeten såsom ett modernt skulpturverk, efterbildades, men stude
rades icke såsom ett historiskt monument. Ciceros brev betraktades 
i främsta rummet såsom mönster, Vergilius’ dikter blott såsom 
arbeten, vilka voro mera formfulländade än de moderna efterbild- 
ningarna o. s. v. Med ett ord: uppfattningen var estetisk, ej histo
risk, och undervisningen gick även företrädesvis ut på att bibringa 
lärjungarna en språklig-estetisk färdighet.
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Over denna språkligt-estetiska ståndpunkt hade de svenska lärde 
knappt tillfälle att höja sig. Den gren av den klassiska filologien, 
som då mest sysselsatte uppmärksamheten, var utgivandet av de 
klassiska författarna. De förnämsta voro för länge sedan tryckta, 
och endast dii minorum gentium återstodo. Dylika, från klassici- 
tetens sista dagar, utgåvos också under denna tid ymnigt, men sven
skarna kunde ej följa med i den allmänna tävlingen av det enkla 
skälet, att här i landet ej funnos några klassiska handskrifter av be
tydenhet. En tid såg det visserligen ut, som om även för oss lik
som för holländarna en ny filologisk æra skulle gry, då Kristina 
samlade sitt ryktbara bibliotek. Men de dyrbara handskrifter, hon 
hopat i det kungliga biblioteket, följde med henne till utlandet, 
och vi stodo åter utblottade. Endast tillfälligtvis lyckades en och 
annan svensk — såsom Schefferus och Sparfwenfeldt — att förvärva 
några handskrifter, som voro av det värde, att de förtjänade att ut
givas. Det är därför ej att undra på, att våra editorer äro få. 
Undantager man Laurentius Norrmannus, vilken även efter utländsk 
måttstock tyckes hava haft en stor och omfattande filologisk bild
ning, samt Erik Benzelius, vilken till sin anläggning snarare tillhör 
frihetstiden, hava vi ingen infödd utgivare av betydenhet.

Något bättre tyckas orientalisterna hava varit lottade. Genom Den orien
ten lärde Gustaf Peringer (adlad Lillieblad) hade en samling hebreiska 
och arabiska codices införts, och denna samling hade sedermera be
tydligt ökats genom Sparfwenfeldt, Mikael Eneman och Olof Celsius. 
Inom dessa språk, vid vilka ett estetiskt-språkligt syfte ju icke kunde 
komma i fråga, kunde man också mer odelat ägna sig åt realfilo- 
logiska undersökningar, och den hithörande litteraturen är därför 
jämförelsevis omfattande. Men å den andra sidan var detta studium 
mer än något annat en »ancilla theologiæ», och detta hindrade 
naturligtvis den fria vetenskapliga utvecklingen.

Vignett ur Suecia antiqua.
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Sverige 
och 

Tyskland.

DE LITTERÄRA STRÖMNINGARNA

ÁDE under unionstiden och reformationsperio- 
den hade Sverige liksom Danmark varit ett 
halvtyskt land, och de andliga rörelserna 
här uppe i Norden hade hittills blott varit 
avspeglingar av dem, som uppstått och tagit 
fart i det större södra grannlandet. Vid 
1600-talets mitt slogos däremot portarna upp 
för den stora, allmänt europeiska kulturen, 
och det nationella uppvaknandets tid börjar.

Till Danmark kom denna rörelse tidigare, redan på 1620-talet, men 
den nådde där aldrig den fart och den lyftning som i Sverige, och 
skälet är lätt att inse. Rörelsen framkallades av det trettioåriga 
krigets väckande impulser, men ur detta krig gingo vi ut såsom en 
segrande stormakt, med en känsla av kraft och tro på oss själva, Dan
mark däremot såsom slaget och förödmjukat. Den danska litteraturen 
under denna tid har därför något förkrympt över sig, man lyckas 
där icke emancipera sig från Tysklands andliga förmynderskap, och 
1600-talets Danmark gör fortfarande intryck av en avsides liggande 
tysk provins.

I Sverige är onekligen tonen en annan. Naturligtvis mottogo 
även vi fortfarande starka intryck från Tyskland, i det hela kanske 
starkare än förr; tyska talades, såsom det engelska sändebudet 
Whitelocke uppgiver, tämligen allmänt i landet, den tyska littera
turen studerades flitigt, och vissa författare såsom Opitz, Rist och 
Hoffmannswaldau översattes och efterbildades i stor utsträckning 
av den tidens svenska poeter, men den tyska bildningen härskade 
nu ej längre med samma envälde som förut, utan vid dess sida 
kommo nu impulser från den holländska, italienska och franska 
kulturen. Och även detta är blott en sida av saken, ty över huvud 
får man icke någon riktig blick på storhetstidens svenska litteratur, 
om man blott fäster sig vid dessa översättningar och efterbildningar, 
om man adderar ihop dem och gör en statistik över de olika land,
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från vilka vår litteratur fått tillskott. Det viktiga ligger snarare däri, 
att man nu märker en bestämd tendens att även i dessa efterbild- 
ningar giva något nationellt svenskt. Ty det genomgående syftet 
är numera — och just däri ligger det nya hos denna tid — att 
även på litteraturens område tillkämpa Sverige en stormaktsställning, 
och medvetet handlade man efter fullt sunda principer. Ty ett 
dylikt mål nås icke därigenom, att man slår dövörat till för Europas 
kulturströmningar för att »være .sig selv nok», utan därigenom att 
rnan villigt upptager dem, men å den andra sidan dock giver dem 
den egna nationalitetens prägel, och det var det, som stormakts
tidens svenskar åtminstone ville. Att taga från utlandet bjöd dem 
icke emot, ty under det trettioåriga kriget hade svensken lärt sig 
konsten att plundra, men liksom de plundrade skatterna fördes till 
Sverige för att pryda svenska slott, så var även här syftet att med 
dessa förvärv från utlandets litteratur pryda och rikta vårt Gambia 
svea och götha mâles fatebur. En dylik tanke hade den föregående, 
endast religiöst intresserade perioden ej haft, och det är därigenom 
som stormaktstiden även litterärt bildar en ny epok.

Men för att fullt förstå innebörden i den rörelse, som nu började, 
är det nödvändigt att taga en hastig översikt av de närmast före
gående strömningarna inom utlandets litteratur. 
Italien, de olika renässansriktningarnas hem.

Ända till 1500-talets början hade Italien på 
tvenne litteraturer, en lärd, latinsk, som nådde sin högsta fulländ
ning med den store humanisten Pontanus, för vilken latinet blivit 
ett fullt levande språk, som han i sina dikter behandlade med 
samma ledighet och elegans som Roms stora skalder, och en ita
liensk litteratur, vilken fortlevat vid sidan av den nylatinska och 
vid samma tid som denna nådde sin högsta fulländnjng i Ariostos 
dikt. Till formen var denna poesi, som fylldes av högrenässansens 
hela friska, sprittande liv, en fortsättning av medeltidens, och den 
klassiska riktningens män sågo därför ofta med en förnäm ring
aktning ned på dessa »olärda» diktalster, som så föga bildat sig 
efter de antika smakreglerna.

En dylik dubbellitteratur var dock i längden omöjlig. De båda 
strömningarna måste förr eller senare förenas i en enda, och detta 
skedde även med 1500-talets början, då högrenässansen, den själv
ständigt skapande tidsåldern, slutar och senrenässansen, efterbild- 
ningens period, vidtager.

Denna inledes av betydande politiska och religiösa omvälv
ningar, och det är dessas resultat, som visar sig i senrenässansens 
litteratur.

haft Italien.
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I Tyskland hade reformationen uppstått, och denna möttes i 
Italien av den katolska motreformationen, varmed en ny stark reli
giös strömning avlöste renässansens hedendom. Och detta visar 
sig ock inom litteraturen. Ariostos dikt hade varit en fantasiens 
fria lek utan all tendens; Tassos Gerusalemme liberata var närmast 
avsedd att vara ett kristligt epos.

Av ändå större betydelse i litterärt avseende var den starka 
patriotiska strömningen hos femtonhundratalets italienare. Ända 
dittills hade Italien varit den politiska splittringens land ; först Cesare 
Borgia och framför allt den kraftfulle Julius II började se saken mer 
i stort och drömma om en italiensk enhetsstat. Målet var närmast 
att driva ut främlingarna ur Italien, men försöket misslyckades, de 
italienska staternas oberoende krossades, och främlingsoket kom 
att vila tyngre än någonsin över det olyckliga landet. Det natio
nella förtryckets säkraste följd är den vaknande fosterlandskärleken; 
så har det varit i Polen, i Sönderjylland, och så blev det även i 
Italien. Den italienska patriotismen är årsbarn med den italienska 
frihetens undergång.

Man vände sig först och i främsta rummet med sin kärlek till 
språket. Tidens främste latinare, Pietro Bembo, blev ock den främste 
italienske språkkonstnären. Den stränga formkänsla, som han och 
andra humanister haft vid det latinska språkets behandling, över
förde han nu på italienskan, och hans verksamhet gick ut på: först 
att uppvisa det italienska språkets likaberättigande med latinet, 
vidare att förfina detta enligt humanismens fordringar och slutligen 
att bestämma mönstren för de moderna skriftställarna. Vid dylika 
mönster voro nylatinarna ju vana. Brevstilen bildade man efter 
Cicero, samtalsspråket efter Terentius o. s. v. Nu uppsattes Boc
caccio såsom förebild för den italienska prosan och Petrarca för 
den italienska poesien. Därmed kom sonetten på nytt till heders. 
Sonettskriveriet var väl närmast en språkövning, men med Petrarcas 
språk följde ock andan i hans kärleksdikter, och på så sätt kom 
renässansens förste lyriker att under många århundraden efter sin 
död behärska den italienska litteraturen. Och icke blott den ita
lienska. Den nationella språkrörelsen spred sig från Italien till 
Frankrike, England, Tyskland och slutligen även till Sverige, och 
över allt utgör sonetten ett bland de mest betecknande känne
märkena på denna för övrigt nationella rörelses framträdande; i 
Frankrike hava vi Du Bellays och Ronsards sonetter, i Tyskland 
Zincgrefs och Opitz', i Sverige Stiernhielms och Skogekär Bärgbos.

Större betydelse än Bembo ägde en annan, av äldre litteratur
historiker ej rätt uppskattad författare, nämligen Giangiorgio Tris-
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sino (f 1550). Såsom skald är han misslyckad, men han uttalar 
dock först och kraftigast de idéer, på vilka hela den följande sen
renässansen vilar.

Hans uppfostran hade varit humanistisk, och han hade således 
redan från barndomen vant sig vid att anse den antika poesien 
såsom det oupphinneliga mönstret av skönhet och formfulländning. 
För högrenässansens italienska dikt, som undandragit sig den klas
siska smakens formtukt och lagar, kunde han ej hysa någon akt
ning; Orlando furioso var för honom en dikt »för pöbeln». Men 
a den andra sidan var han gripen av den nya nationella ström
ningen, sitt modersmål, det klangrika italienska språket, älskade 
denne lärde pedant med en svärmisk kärlek, och denna varma 
patriotism i förening med en lika hängiven beundran för antiken 
kom honom att såsom mål uppsätta: en italiensk poesi, noga bildad 
efter den antika såsom mönster. Detta program är hela senrenäs
sansens. I Tasso finner han en efterföljare, som, mera skald än 
han, lyckas skapa ett epos, som enligt vad Tasso själv och den 
tidens estetiker ansågo, var på samma gång kristligt och homeriskt. 
Med andra ord: de båda strömningar inom den italienska poesien, 
som hittills lupit sida vid sida, förenas nu i en enda, och den nya 
dikten är — eller rättare: ansågs vara — såväl italiensk som 
klassisk.

b rån Italien spredo sig snart senrenässansens ledande idéer till 
landen norr om Alperna. I Frankrike upptogos de 1549 av den 
s. k. plejaden eller Ronsard och hans skola, i England, dit de nådde 
en trettio år senare, gjorde sig Sidney, Spenser och deras kotteri 
till förkämpar för dessa satser, i Holland finna de med nästa år
hundrades början representanter i Hooft, Vondel och andra, och 
ungefär samtidigt proklameras de i Tyskland av Opitz. Till Sverige 
når denna strömning mot 1600-talets mitt och finner i Stiernhielm 
sin förste och störste målsman.

Programmet var i det hela detsamma i alla dessa land, och de 
satser, som uttalas i skolans olika poetiker, äro endast variationer 
av grundtemat: en fosterländsk dikt, på fosterlandets eget språk, 
men bildad efter antiken.

Låtom oss emellertid något mera i detalj skärskåda programmet.
Gemensamt för alla de olika avdelningarna av denna litterära intresset 

skola är det varma intresset för modersmålet. Det är denna skola för “°"  • t dersmalet.vi nava att tacka för de första, vetenskapliga grammatikerna över 
de moderna språken, och i regeln hava deras programskrifter for
men av ett försvar för modersmålets rätt. Jag har redan nämnt 
Pembos skrifter Den Ronsardska skolan debuterade 1549 med
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Du Bellay’s, Defense et illustration de la langue française. Opitz 
började sin litterära bana med ett latinskt tal Aristarchus eller om 
föraktet för det tyska språket, och i Sverige hava vi Skogekär Bärg- 
bos Swenska språketz klagemål, Stiernhielms försvar för moders
målet i Svea och götha måles fatebur, Columbus’ Ordeskötsel m. m.

Denna kärlek till fosterlandets språk yttrade sig särskilt i en 
strävan att göra detta allt rikare, så att det även på detta om
råde kunde upptaga tävlan med antikens, och med riktig takt 
lånade man dels språkets gamla, vid denna tid utdöda ord, dels 
uttryck från de förut ringaktade bygdemålen; så gjorde Ronsard 
och Spenser, och så gjorde Stiernhielm. Genom det flitiga använ
dandet av dylika provinsialismer äro denna skolas dikter, särskilt 
Spensers, men även Stiernhielms, ofta ganska svårbegripliga för 
nutidens läsare. Men tendensen var nog språkligt riktig. »Kan — 
säger Columbus — en frisk och stark bonddräng tagas från plogen 
och bli soldat, kanske ock kapten och överste, vi skall icke ett 
gott svenskt ord hämtas till den vackra världen?» Längst gick i 
detta fall Dahlstierna, vars bästa dikt är på dalbomål. Hos andra
— exempelvis Lucidor, men delvis även Holmström — synas pro- 
vinsialismerna snarast bero på stilistiskt slarv.

Viktigare var förkärleken för arkaismerna, ty därigenom drevs 
man över till ett språkhistoriskt studium, och i viss mening kan 
denna skola sägas hava grundlagt den moderna språkforskningen
— väl på intet sätt genom de vetenskapliga resultat, till vilka den 
tidens språkforskare kommo, ty dessa blevo så gott som värdelösa 
i följd av det språkliga materialets otillräcklighet och den veten
skapliga metodens brist på säkerhet — men därigenom att denna 
skola dock hänvisat på de moderna språkens fornhistoria. I varje 
fall blev denna fornhistoria, både språkets och folkets, ett älsklings
studium för tiden, icke minst i Sverige. Greker och romare — 
och med dem de moderna italienarna — ägde ju den stoltaste forn
historia, och även detta sporrade den nya skolans patrioter till 
tävlan. Det gällde för dem att även åt de moderna folken för
värva en lika ärorik forntid som den romerska. I anknytning till 
gamla, kvasivetenskapliga traditioner från medeltiden ledde fransmän 
och engelsmän sina anor upp till de forna trojanerna, och i sin 
aldrig avslutade Franciade, som var ämnad att bliva det franska 
folkets nationalepos, ville Ronsard skildra, huru det frankiska riket 
grundats av landsflyktiga trojaner. I Tyskland anknöto sig dessa 
fantasier till Tacitus’ Germania, och i Sverige lyckades stormakts
tidens högt uppdrivna patriotism att upptimra den kanske stoltaste, 
men också luftigaste forntidsbyggnaden.
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De sista orden föra oss in på en annan punkt av skolans pro
gram. Den antika poesien hade haft till sitt förfogande en plastiskt 
utmejslad gudavärld, och med sin okritiska beundran för antiken 
kommo Trissino och hans efterföljare att anse, att även en modern 
poesi ej kunde existera utan en dylik mytologi. Men — här kom 
svårigheten — skulle man såsom humanismens skalder helt enkelt 
avskriva den klassiska mytologien och fortfarande röra sig med 
Apollo, Jupiter o. s. v.? Skolans både religiösa och patriotiska 
läggning talade emot detta. Trissino valde den onekligen bekvä
maste, om än därför icke bästa utvägen: han döpte helt enkelt 
de gamla hedningarna, och i stället att tala om Oneiros och Neptunus, 
lät han en »angelo» Onerio och en »angelo» Nettuno uppträda. 
Tasso, mera skald och mera allvarligt religiös, vände tillbaka till 
medeltidens kristna mytologi, till änglar och djävlar, fransmännen 
behöllo väl den antika gudavärlden, men fyllde denna allt mer och 
mer med personifierade begrepp. Spenser anlitade även de alle
goriska figurerna, men jämte dessa hämtade han de övernaturliga 
väsen, han för sin hjältedikt behövde, från den nationella engelska 
traditionen (kung Artur, fédrottningen Gloriana o. s. v.). Stiernhielm 
förfor på ett ganska egendomligt sätt. Den antika gudavärlden 
behöll han väl delvis, men i denna infogade han åtskilliga svenska 
allegorier såsom Lustan, gudinnan Svada1 och andra, och till

1 Han förfor härvid på samma sätt som en samtida tysk författare, von Zesen, 
som av Venus gjorde en tysk gudinna »Lustinne», av Pallas en »Kluginne» o. s. v.

Den egendomliga blandningen av antikbeundran och patriotism 
röjer sig ock i böjelsen att skapa poetiska epitet i samma stil som 
de klassiska. Ronsard gick tillbaka till medeltiden, ofta till dess 
öknamn, och lyckades där verkligen finna flera förträffliga epitet, 
vilka han införde i den högre dikten, och jämte dessa skapade han 
nya, så att hans Franciade i detta avseende, om också icke i något 
annat, gott kan ställas vid sidan av Homeros. Hans lärjungar, 
särskilt Du Bartas, gingo i detta fall till fullkomlig överdrift, och 
icke heller Stiernhielm är njugg på »homeriska» epitet. Dylika 
förekomma ock hos hans efterföljare, hos Columbus, Hiärne, brö
derna Wollimhaus, Dahlstierna, Spegel, ehuru icke så ymnigt som 
hos mästaren själv. Han har »gull-gåhl-blänkiandes håår», »frisk- 
dagg-drypande drufvor», »stock-steelnad styfwer» och

»Sielfs-williande-blinde, gullwingade, nakote, snälle,
Lille, med pijlar och bloss och boga bewäpnade skytten;
Then hiert-bindande, twingande, stingande, wäldige kämpen;
Högmods-dämpande, sinne-beröfwande, strijdsamme hielten, 
Astrild Fröias Son.»
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dessa lade han den nordiska kärleksgudinnnan Fröja samt hennes 
son Astrild, »id est — säger han — Amor, Cupido, filius Veneris, 
sammansatt av Ast, det är Kärleek, och ild eller eld, ignis, quod 
Kärleeks Eld». Hos de andra möta vi Frigga (också Venus), någon 
gång även Tor och Oden. Därmed var åtminstone början gjord till 
en inhemsk mytologi. Hade Stiernhielm haft en bättre kännedom 
om den fornnordiska gudavärlden, hade han antagligen gått längre; 
nu blev Eddan bekant i Sverige först några år efter det att Stiern
hielm i Hercules skapat ett poetiskt språk och en nationell myto
logi, och hans efterföljare ägde icke mästarens djärvhet att nyskapa. 
Folkvidskepelsen hade dessutom ej ännu förlorat alla minnen av de 
gamla asagudarna, och i gemene mans ögon voro de gamla valhalls- 
invånarna onda andar. Peringskiöld talar på ett ställe om »Odin 
eller den onde djävulen, som kallas hin hårde eller hin onde samt 
Odin ille, Odin den lede, stygge, fule, den elake, arge Odin». Det var 
sålunda ingen lätt sak att i poesien glorifiera dylika personligheter.

Från humanismen hade denna nya skola ärvt den höga uppskatt
ningen av diktkonsten. Poesien fattades icke längre såsom en lek 
eller ett tidsfördriv på lediga stunder. Det var en stor kulturupp
gift, som hägrade för skalden. Han skulle skänka sitt folk ett 
epos sådant som Eneiden, en tragedi sådan som Senecas, en komedi 
lik Terentius’, han skulle efterbilda de antika odena, epigrammen 
och herdedikterna, , och på så sätt skulle han göra sitt ringaktade 
fplk jämnbördigt med antikens.

Greklands och Roms poesi var för honom den mest formfull
ändade, som fanns, det oupphinneliga mönstret, och denna tids 
smakläror hava därför intet annat råd att giva de unga skalderna 
än: studera och efterbilda de gamle. Tyvärr följdes rådet allt 
för samvetsgrant. Högrenässansen hade stått fullt självständig, i 
förhållande till antiken; senrenässansen vill blott bliva en kopia 
därav, och dikten blir därför oftare en frukt av författarens lärdom 
än av hans konstnärliga fantasi.

Fantasien kom till korta också av en annan anledning. För Tris- 
sinos efterföljare var skalden ej längre en »rimmare» såsom fordom, 
utan snarare en slags siare, en »vates» — såsom han kallas i tidens 
latinska poetiker. Diktens uppgift var ingalunda blott att förnöja 
utan att under poesiens behagfulla slöja meddela moraliska lärdomar, 
och skalden var i främsta rummet en folkets lärare. Den episka 
dikten mynnade därför — som jag sedermera skall visa — ut i 
didaktik.

Även dramats uppgift blev moralisk, i det att tragedien skulle 
lära oss att icke förhäva oss i medgången, komedien att ej för-



tvivla i olyckan. Det stående temat i körsångerna är därför lyckans 
obeständighet, och hjältens tragiska öde framstäldes enligt den tidens 
estetik för att hos åskådarne åstadkomma en moralisk förbättring. 
An starkare ljuder denna moraliserande ton i den lyriska dikten, 
som blir allt mer och mer reflekterande och didaktisk.

Det är denna patriotiskt antikiserande strömning, som inleder 
stormaktstidens diktning. Men utan att man ännu kan tala om 
några litterära skolor, som medvetet uppträda mot och bekämpa 
varandra — ty därtill var kulturen ännu för outvecklad — är det 
dock obestridligt, att olika smakriktningar under denna tid avlöst 
varandra. Stiernhielms Hercules blev i handskrift bekant i början 
av 1650-talet och kom 1668 ut i ett för allmänheten avsett tryck, 
och det är tydligen denna dikt, som behärskar smaken under 
årtiondena 1650—1680. Men ej ens då fullständigt. Vid universi
teten fortsatte latindiktningen såsom förut, och för borgarklassen 
samt även för högre stående skrevos alltjämt bröllops- och be- 
gravningsdikter i den stil, som utbildats redan under reformations
tiden. Den visdiktning, som då börjat komma på modet, fortlevde 
likaledes samt fick i Lucidor en ny representant, vilken är mycket 
litet påverkad av Stiernhielm. Till sist hava vi pseudonymen 
Skogekär Bärgbo, vilken är alldeles samtidig med Stiernhielm och 
delvis förfäktar samma idéer, men som å den andra sidan icke 
tagit några intryck av den antikiserande riktningen, utan i flera fall 
står på en äldre ståndpunkt. I stort sett äro dock under dessa 
decennier intrycken från antiken de övervägande. Stiernhielm söker 
att i Hercules skapa ett antikt epos på svenskt språk, Hiärne ett 
drama i Senecas stil och Columbus ett svenskt ode. De antika 
Versformerna odlas flitigt, icke blott hexametern. Men Stiernhielm 
avled 1672, Columbus 1679, och Hiärne hade redan förut av andra 
sysselsättningar dragits bort från diktkonsten. Visserligen hade 
Stiernhielm flera epigoner, bland dem Spegel, som fortsätta tradi
tionen ända in på 1700-talet. Men redan på 1670-talet börjar antik- 
förtjusningen att dö bort, och på 1680-talet kommer en ny ström
ning, barocken, som likaledes huvudsakligen utgår från Italien.

Fullkomligt ny var denna riktning icke, ty redan Skogekär Bärgbo Barocken, 
hade företrädesvis hämtat sin inspiration från den italienske skald, 
som fortfarande, århundraden efter sin död, behärskade den italienska 
lyriken, eller Petrarca. Men under det att Skogekär Bärgbo tagit 
Petrarca själv till mönster, vände sig hans efterföljare till de italienska 
Petrarca-imitatörerna på 1600-talet. Skillnaden är dock mera en 
gradskillnad än en artskillnad, ty i själva verket låg den nya rikt
ningen, barocken, redan i själva senrenässansen.
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Bade humanismens och senrenässansens mål hade i främsta rummet 
varit att övervinna de svårigheter, som ett försummat och mot
strävigt språk lagt i vägen för skalden. Men härigenom överskattades 
formens betydelse, och form och innehåll kommo slutligen att lös
göra sig från varandra d. v. s. barocken avlöste senrenässansen. 
Inom konsten känna vi denna stilart med dess osköna, sentimentala 
former, dess svällande draperier och inre tomhet, och samma stil- 
förskämning möter oss även inom litteraturen, där den nya rikt
ningen uppträder under många namn; vi hava i Italien marinismen, 
i Spanien gongorismen, i Frankrike les précieuses, och i Tyskland 
är det i synnerhet die Pegnitzschäfer och den andra schlesiska 
skolan, som representera denna förfallsperiod inom renässansen.

Alldeles ny kan, som sagt, denna riktning ej sägas vara, ty den 
stammar ytterst från Petrarca, och barocken ingår redan i senrenäs
sansen, särskilt i baletten och den pastorala dikten. Den röjer sig 
ock i den tunga, mytologiska prakt, som redan då utvecklas. Men 
den äldre senrenässansen äger dock ett allvar och en kraftfullhet, 
som skiljer den från den egentliga barocken. Die Pegnitzschäfer, 
Lohenstein och andra av den yngre skolans män ville särskilt éman
cipera sig från det moraliskt didaktiska, det torra, nyktert kälk- 
borgerliga i Opitz’ dikt, och i viss mån förfäktade de därutinnan 
fantasiens rätt. Men även för dem var dikten blott form—t. o. m. 
i högre grad än för den äldre skolan — och fantasien riktade sig 
således blott på formen, ej på innehållet. I stället för den forna 
torrheten satte de nya svulst och metrisk klingklang, och i stället 
för kälkborgerligheten trädde ofta frivolitet och hysterisk senti
mentalitet.

Den sunda realism, som, trots alla förlöpningar i annan riktning, 
dock utgör grunddraget i Stiernhielms och den äkta renässansens 
dikt, efterträddes nu av en överdriven ängslan att nämna en sak 
med dess verkliga namn. Omskrivningen blir nu regel, ju lärdare, 
ju bättre. Man kan icke längre begagna så triviala ord som fjorton 
eller nio, utan föredrar att skriva två gånger sju och tre gånger tre. 
Piskar betecknas som Tritons boskap eller vattnets tysta folk, 
fåglarna som fjäderfolket, stjärnorna som nattens barn, världens 
lyktor, Dianas frustugetärnor, och då man skall berätta, att solen 
gått upp, omskrives detta med att Aurora stigit upp att köra Tithons 
gyllene vagn eller att Phoebus lämnat Thetis’ säng o. s. v.

I Sverige kunna ansatser till denna stilförskämning spåras redan 
hos Stiernhielm och de flesta av hans samtida. Men egentligen 
är det först på 1680-talet, med Lillienstedt, som denna stil upp* 
träder som fullt utvecklad, och dess glanstid infaller under början
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av Karl XII:s regering, till vilken tid Leyoncronas och Dahlstiernas 
diktning hör.

Aven i Sverige kan denna diktning anses utgöra en opposition 
mot den överhandtagande torrheten hos den Stiernhielmska skolans 
epigoner. Men de svenska marinisterna skilja sig dock icke så litet 
från de tyska. Någon frivolitet märkes icke i deras skrifter, ty någon 
dylik ligger överhuvud ej för det svenska nationallynnet, knappt heller 
någon sentimentalitet, ty denna passade ej för den kraftfulla svenska 
stormaktstiden. Svulsten och bombasmen finnas däremot i rikt mått. 
Det kan heller icke nekas, att bombasmen ligger för det svenska 
lynnet och särskilt för stormaktstidens. I förhållande till de andra 
folken kände sig svenskarna som uppkomlingar och sökte att med 
uppkomlingens stolthet och skryt bemantla sin känsla av under
lägsenhet i kultur. För denna känsla är smaken för bombasm blott 
ett annat uttryck. Den bombastiska stilen förvärvade sig därför 
hastigt en oerhörd popularitet, och även författare som den torra 
fru Brenner och den hederlige Spegel kunde ej undgå att stundom 
falla in i tonen. Men karakteristiskt nog försvann marinismen ganska 
fort ur den svenska litteraturen, efter att hava varit på modet i 
knappt två decennier, och försvann i tysthet utan någon egentlig strid.

Utan tvivel berodde detta på, att en annan smakriktning under 
tiden blivit den härskande. I stället för Italien hade Frankrike nu 
framträtt såsom den även inom litteraturen tongivande makten, och 
detta röjer sig ock inom den för alla utländska impulser så känsliga 
svenska dikten. Ett inflytande från Frankrike kan spåras redan 
hos Skogekär Bärgbo, som själv uppgiver Ronsard såsom sitt mönster 
jämte Petrarca, det märkes hos Lucidor, som tagit intryck av den 
franska burlesken, såsom vi skola se också hos Columbus, men egent
ligen är det vid 1680-talets hov, som denna smakriktning först med 
någon större kraft börjar göra sig gällande, och sin höjdpunkt under 
stormaktstiden når den franska strömningen under Karl XII:s regering 
för att sedermera under andra former behärska även frihetstidens 
och den gustavianska tidens litteratur.

Den »franska» smak, som nu gör sig gällande, företer emellertid 
en mängd olika skiftningar, som i hemlandet bjärt skuro av mot 
varandra, ehuru man i Sverige, med dess outvecklade litterära bild
ning, ännu ej rätt senterade detta, utan såsom mönster naivt upptog 
ganska olikartade författare.

Den stilförskämning, som i Sverige kommer fram hos Dahlstierna 
och hans meningsfränder, var icke heller okänd i Frankrike, utan 
hade där sitt högkvarter i det preciösa Hôtel de Rambouillet. Men 
1 samma högadliga krets tolererades även andra litterära riktningar.
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En av dessa förefaller vid första blicken alldeles oförenlig med den 
hyperidealistiska tonen i Hôtel de Rambouillets älsklingsdikter, men 
är i själva verket dess naturliga komplement. Det är den s. k. 
burlesken, representerad av de preciösa damernas rolighetsminister, 
den lille fule, puckelryggige Scarron, som travesterade Vergilius, 
skämtade med den olympiska gudavärlden, med pastoralens herdar 
och herdinnor, med deras rena kärlek och heroiska känslor och som 
i sina dikter älskade att begagna språkets fulaste och vulgäraste 
ord. Men däri ligger i själva verbet icke någon motsägelse. En 
verkligt ideal natur ryggar tillbaka för det vulgära, men den falske 
idealisten — och till dennes klass hörde det preciösa herrskapet i 
Hôtel de Rambouillet — älskar i stället att föra ett slags dubbelt 
bokhålleri med sin bättre och sin sämre människa och tillgodose 
bägges smak. I teorien vandrade man fram efter »la Carte du pays 
du Tendre», man uttalade sin beundran för de sirliga madrigalerna i 
»la Guirlande de Julie», men man trodde aldrig rätt på verkligheten 
av denna idealvärld, i vilken man officiellt dvaldes, och man kände 
därför ett behov att för ett ögonblick kasta av hela denna falska 
maskeradkostym för att vara sådan man i verkligheten var. Det 
var detta behov, som Scarron tillgodosåg, och man kan därför förstå 
hans popularitet utan att tillgripa den subtila förklaringen, att bur
lesken också i viss mån var en marinism, enär den liksom den 
verkliga älskade att omskriva varje uttryck, ehuru visserligen i en 
vulgär form.

Reaktionen mot Hôtel de Rambouillet kom med de stora skalderna 
på 1660-talet, med Molière, Boileau, Racine och La Fontaine, och 
deras motto var Boileaus sköna ord: rien n’est beau que le vrai, 
le vrai seul est aimable. Vad de vände sig mot var dels den 
preciösa onaturen, dels dess vrångbild, den vulgära burlesken, och 
mot båda satte de upp sanningen i liv och dikt. Ett uttryck skulle 
framför allt vara naturligt, det var viktigare, att det var klart, än 
att det var ovanligt och »spirituellt», och Boileau fördömde därför 
strängt den samtida poesiens jakt efter förkonstlat originella om
skrivningar. Men å den andra sidan ogillade han lika skarpt »hal
larnas» råa språk, och även den av honom så varmt beundrade 
Molière klandrade han, därför att denne allt för mycket offrat åt 
Tabarin — en då populär marknadsgycklare.

Det var blott över en av de diktarter, som odlats i Hôtel de 
Rambouillet, han icke ägde hjärta att bryta staven — det var över 
den glada, ur det äkta galliska lynnet sprungna visan med dess 
bekymmerslösa epikureism, dess älskvärda frivolitet och dess natio
nellt franska grace, denna »poésie fugitive», som oberoende av



alla växlande smakriktningar odlats inom den franska litteraturen 
ända från Marots dagar fram till vår egen tid. Väl hade även den 
tagit intryck av samtidens preciösa stil, men dock icke mer än att 
den i det stora hela bibehållit sin naturliga friskhet.

Mot slutet av 1600-talet började den franska litteraturen sitt seger- 
låg genom Europa, men därvid är — såsom Martin Lamm fullt 
riktigt påpekat — att beakta, att man utanför Frankrike ej hade 
samma klara blick för de litterära motsatser, som dolde sig i den 
poesi, man nu började lära sig att beundra. Burlesken, »la poésie 
fugitive», den preciösa dikten och Boileaus satirer mot denna blevo 
samtidigt bekanta i det övriga Europa, allt sammanfattades under 
den gemensamma rubriken »fransk poesi», och man beundrade där
för opartiskt Boileau på samma gång som Sarrazin, Scarron och 
Benserade utan att förstå, att dessa representerade olika litterära 
skolor. De svenska författarna imiterade dem alla, utan att miss
tänka, att de därigenom offrade åt olika gudar. Minsta inflytandet 
hade det rent franska preciösväsendet, som låg allt för fjärran från 
det robusta karolinska lynnet, vilket mera tilltalades av den italienska 
marinismens pompösa prakt än av Hôtel de Rambouillets subtila 
elegans. Mest slog naturligtvis burlesken an, ty i denna återfann 
germanen sig själv, och i själva verket är väl också burlesken det 
germanska inslaget i det franska, för övrigt så romanska national- 
lynnet. Boileau blev också hastigt populär, men i honom såg man 
framför allt moralisten, som förkunnade, i stort sett, samma läror 
som gamle fader Stiernhielm, och utan någon strid flöto därför 
de båda riktningarna in i varandra, de Stiernhielmska epigonernas 
moralpredikningar och de svenska Boileau-imitatörernas satirer. Rent 
litterärt sett hade därför fransmännens poésie fugitive den största 
betydelsen. Ty genom denna kom verkligen en ny insats in i den 
svenska litteraturen, och det var kanske i främsta rummet genom 
denna »småpoesi», som den franska litteraturen kom att utöva det 
största inflytandet på den svenska, icke blott under den karolinska 
tiden, utan allt framgent.

Den karolinska litteraturen har således många skiftningar, men Den 
det mål, som hägrar för hela perioden, är dock detsamma. Syftet k*[°k“sk 
var att skänka fosterlandet en litteratur, som genom sin konstnär- turen,
liga form kunde ställas vid sidan av antikens och de andra kultur
landens. Målet nåddes tyvärr icke, och det är just beträffande den 
poetiska formen, som denna tids författare synda som svårast. Deras 
franska samtida, Boileau, Molière, Racine, La Fontaine tillhöra den 
ännu levande litteraturen, under det att 1600-talets svenska för
fattare äro ohjälpligt föråldrade. Endast litteraturhistorikern och

303



8 TO

;

304

språkforskaren studera numera deras skrifter. En läsare i allmänhet 
stöter sig icke blott på det ålderdomliga språket, som är ett annat 
än vårt, utan ock därpå, att detta språk oftast är vulgärt, ohyfsat, 
utan de nyanser och den stilkänsla, som poesien fordrar. Undan
tager man några få författare, förefaller oss 1600-talets litteratur 
sakna kultur icke blott i uttrycken utan ock i den uppfattning av 
livet, som ligger bakom. Molière och Racine spela på ett själs- 
instrument, som ännu är vår tids, under det att våra egna lands
män från 1600-talet förefalla oss såsom en andlig underklass, med 
vilken vi till en början tycka oss hava föga gemensamt. Men söka 
vi historiskt förklara dessa brister, blir vår dom betydligt mildare. 
Racine behövde icke »lära de franska sånggudinnorna att nu först 
dikta och spela på franska» — det kunde de redan förut, ty Racines 
diktning var förberedd av århundradens språkliga och litterära kultur. 
Bakom Stiernhielms Musæ suethizantes låg däremot barbariet, och 
man kan icke i ett nu förvandla barbarer till kulturmänniskor. Därtill 
kräves uppfostran, och en uppfostran, som tar tid. Hos oss behövdes 
över hundra år, ty det var knappast förr än med Kellgren, som 
målet nåddes. Detta förefaller ju såsom en lång tid. Men tyskarna 
voro i detta fall knappt mycket före oss, ty den förste tyske för
fattaren med verklig kultur i språk och världsuppfattning var Lessing, 
som ju ej är så mycket äldre än Kellgren. Tyskarnas bildnings- 
arbete började med Opitz, vårt med Stiernhielm. Det sattes i gång 
under vår stormaktstid, och detta är en förtjänst, som åtminstone 
moraliskt väger upp de formella bristerna. Jämför man vidare tidens 
mest betydande författare — Stiernhielm, Columbus och Runius — 
med det föregående århundradets, så måste man medgiva, att dikt
konsten, även formellt sett, under deras ledning tagit ett jättesteg 
framåt.

1600-talets poeter hava till sist ännu en förtjänst: de äro svenskar 
-och svenskar från vår stormaktstid. De litterära impulserna mottogo 
de, såsom vi sett, från utlandet. Men de kunde dock ej sällan i 
formerna ingjuta ett innehåll, som var deras eget, deras lands och 
deras tids. De flesta voro fyllda av en robust, sund livsglädje. 
»Vixit, dum vixit, lætus» lät Stiernhielm rista över sin grav, och i 
det hela gäller denna sats även för hans samtid; det är stormakts
tidens syn på världen. »Det allra bästa — sade Stiernhielm — som 
man i världen äga kan, är ett glatt mod.» Han tackade inner
ligen — berättar Columbus ■— »sin skapare, som honom i sina 
dagar en hälsosam kropp, ett gott förstånd, dagligt bröd, ett för
nöjsamt sinne och ett glatt gemyt hade förlänt; vilket han ock så 
stark har varit att behålla, så att ingen olyckas anstöt, ehuru svår



han ock kunde vara, har någonsin förmått bemälte hans glädje ur 
hans hjärta störta».

Då den glade Runius — sin tids mest firade skald — avled vid 
blott 34 års ålder, skall han strax före sin död hava tömt tre 
bägare: den första till erkänsla för livets ingång, den andra till tack 
för dess framgång och den tredje till välönskan för dess utgång. 
Det sista rim han satte hop med döden för ögonen har samma 
innehåll:

Har Majus varit svår och bitter tid för Runius,
Så ger väl honom Gud en ljuv och rolig Junius.

Runius’ rim är den svenska översättningen av det latinska: Vixit, 
dum vixit, lætus, och denna halft elegisk-religiösa grundton har 
den svenska livsglädjen bevarat genom alla tider. Att hava givit 
ett uttryck just åt detta svenska lynne, är kanske den största för
tjänsten hos stormaktstidens formellt ofta bristfälliga diktning.

Vignett ur Certamen equestre.

20 Illustrerad Svensk Litteraturhistoria. II.
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DEN METRISKA REFORMEN

Var glad, du helga kristenhet 
Och prisa Guds barmhärtighet. 
Gott haver han bevisat dig, 
Han är dig god evinnerlig.

ärvt knitteln 
samhörande 

en tämligen 
regelbundna

N punkt — och en mycket viktig punkt - 
i stormaktstidens litterära program rörde 
metriken. Men för att förstå den reform, 
som nu började, måste vi kasta en blick 
tillbaka på reformationstidens vers.

Från medeltiden hade 
och den med knitteln 
balladmetern. Knitteln 
regellos vers, men i sin

man 
nära
var 
mest

form hade versen fyra betonade stavelser, »höjningar», under 
det att man däremot ej behövde tåga någon hänsyn till de mellan
liggande obetonade, »sänkningarna». De olika verserna i en knittel- 
dikt hade således ett ganska växlande antal stavelser. Vidare var 
knittelversen parrimmad. Genom den psalmdiktning på moders
målet, som uppstod med reformationen, började likväl även en annan 
versprincip att få insteg. De protestantiska psalmerna voro näm
ligen till en stor del översatta från latinet, och det var därför tyd
ligt, att den medeltidslatinska metriken nu, särskilt när det gällde 
dikter, som sjöngos, också skulle komma att inverka på den svenska. 
Såsom vi minnas var denna latinska medeltidsvers byggd icke blott 
på accent, såsom knitteln, utan ock på stavelseräkning I följd därav 
hade icke blott höjningarna utan ock sänkningarna betydelse, enär 
båda följde varandra i regelbunden växling. Det var denna stavelse
räknande vers, som nu började gå igen i de protestantiska psalmerna. 
Med stavelseräkningen följde ock — omedvetet — ofta det fasta 
accentläget såsom t. ex. i en av Olavus Petris psalmer, som är en 
översättning från en medeltidshymn av okänd författare:



Här är ju stavelseantalet i varje vers detsamma — åtta sta
velser — och även takten är regelbundet jambisk. Gå vi däre
mot till den tredje strofen i samma psalm :

Maria moder, skär och ren, 
Födde en son förutan men. 
Ingen haver visst (vetat) eller tänkt, 
Att jungfru födde oförkränkt.

så finna vi, att varje vers visserligen fortfarande har åtta stavelser, 
men att höjningar och sänkningar följa alldeles oregelbundet på 
varandra. Vi ha här både knittel och syllabisk vers, och någon 
enhetlig versprincip fick man icke under 1500-talet. Knitteln var då 
ojämförligt vanligast. Men vid 1600-talets början blir snarare den 
syllabiska versen populär, hos oss liksom i Tyskland, och hos bägge 
oftast utan hänsyn till betoningen. Till en del kan den syllabiska 
versens popularitet möjligen hava berott på inflytande från den 
franska kalvinismen. Kalvinistiska psalmer av Beza och Marot — 
Vilka liksom all fransk vers voro syllabiska — hade av Lobwasser 
översatts på tyska och från franska och tyska till svenska. Denna 
syllabiska vers utan all hänsyn till betoningen uppträder nu icke blott 
1 psalmen, utan också i dramat, men enklast kan väl fenomenet för
klaras därav, att den tyska versen vid denna tid var sådan både i 
psalmer, dramer och lärodikter. Hos oss skriver Messenius i sina 
dramer genomgående en dylik vers. Den är rent avskyvärd, och ehuru 
Messenius utan tvivel avsåg, att den skulle skanderas som knittel, 
förstår man knappt, huru den kunnat läsas. Vi kunna taga ett 
exempel, av vilket vi finna, att varje udda vers har tolv stavelser, 
Varje jämn tio:

Varer alle välkomne till Uppsala by 
Och så till denna komedia ny.

Adel, präster, köpmän och jungfruer sköna, 
Ärliga matronor, var skall röna

I sanning stor nytta vårt spel med sig hava. 
Giver oss till, om vi råka snava, etc.

Detta lika stavelseantal är, som man finner, emellertid något, som 
man icke hör, utan blott kan räkna sig till på fingrarna. Det oaktat 
klev denna barbariska vers den härskande under 1600-talets första 
år, och den icke-syllabiska knitteln mera sällsynt.

Men så skedde en metrisk reform i Tyskland, och dess verk
ningar sträckte sig snart också till Norden. 1624 utgav Opitz sin 
Buch von der deutschen Poeterey, och i denna dekreterade han, att

Den syl
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varje vers skall vara »entweder ein jambicus oder ein trochaicus», 
men —• tillfogar han — icke så att förstå, »att vi efter grekers och 
latinares sätt kunna iakttaga en viss kvantitet (eine gewisse Grösse 
der Sylben), utan så, att vi av accenten och tonen märka, om en 
stavelse är hög eller låg». Därmed framlade Opitz den princip, 
som sedan tillämpats för all germansk vers.1 Visserligen hade han 
haft flera föregångare, men han är den förste, som klart formulerar 
principen, och i varje fall den, som förmådde genomföra den. Att 
han begränsar de möjliga takterna till jamb och troké sammanhängde 
med hans pedantiska uppfattning av poesien, men denna brist skym
mer ej själva grundtanken i hans sats: att den germanska versen bör 
byggas, icke blott såsom förut på stavelseräkning, utan därjämte 
på jämna höjningar och sänkningar.

I Tyskland genomfördes reformen tämligen hastigt, och i Dan
mark upptogs den redan 1627 av Arrebo i den andra upplagan av 
hans psalmöversättning. I Sverige dröjde det längre. Visserligen 
hade Forsius redan före Opitz i sin översättning av Reyncke Fosz 
(1621) varit inne på frågan. I sin efterskrift talar han om, att han 
bemödat sig om syllabernas rätta mått, och han tillägger: »ändock 
jag icke nekar här finnes brist i syllabernas kvantitet med uppsti
gande och nedfallande». Därmed avser han tydligen, att han efter
strävat en regelbunden takt, ehuru han ej kunnat genomföra sin 
princip, men uttrycket »syllabernas kvantitet» i stället för deras 
»accent» visar likväl, att han ej klart fattat frågans innebörd. Fj 
heller Wivallius, som var den äldre tidens störste verskonstnär, blev 
någon reformator för den svenska metriken. Han har väl skrivit en 
längre dikt på i det hela korrekta alexandriner, men han skrev ock 
på knittel, balladmeter och syllabisk vers, och hans alexandriner fa 
väl därför betraktas som en tillfällighet. Den förste, som hade 
själva principen klar för sig, var läkaren Anders Sparman, som 1642 
utgav Sundhetzens speghel. 1 företalet yttrar han: »Jag haver aktat 
sådant maner, som tyskar, holländare, engländare etc. i sina verser 
observerat hava, att icke någon stavelse skall vara över eller felas; 
var och en måtte hava den rätta accenten, såsom han i dagliga bruket 
gemenligen utförd och pronuncierad varder». Och i de dikter, han 
själv skrev, tillämpade han även denna princip. Sparman intog dock 
ej den litterära ställning, att hans insats ådrog sig den uppmärksam
het, som den förtjänade, och ser man på 1640-talets tillfällighetspoesi, 
är denna fortfarande på knittel eller syllabisk vers. För reformens

1 I England hade reformen dock genomförts nästan ett århundrade tidigare. Även 
holländarna voro tidigare, och antagligen var det från dem, som Opitz fått sitt uppslag- 
Den engelska litteraturen var däremot okänd både i Tyskland och i Sverige.



genomförande fordrades ett exempel från annat och mera auktori
tativt håll.

Detta uppslag kom från den antikiserande riktning, som Stiern- 
hielm tillhörde. Uppgiften för denna var ju att skapa en modern 
poesi i noga anslutning till den antika. I följd därav borde också 
den moderna versen bliva densamma som den antika. Denna åter 
a ar byggd på stavelsernas kvantitet. Men här mötte man genast 
den svårigheten, att kvantiteten icke uppfattas i de moderna språken 
'“ned samma klarhet som i grekiska och latin. Detta hindrade 
emellertid ej, att man gjorde åtskilliga experiment i denna riktning. 
1 örst försökte man i Italien att tillämpa de antika kvantitetslagarna, 
men då man efter några försök fann, att dessa ej lämpade sig för 
italienskan, sökte man att bygga versen på den italienska kvantiteten. 
Aven dessa försök misslyckades. Nästa steg var, att man förkastade 
den kvantiterande versen och sökte att med den italienska versens 
Vinliga hjälpmedel närma sig de latinska versformerna. Detta lycka
des visserligen bättre, men ej heller denna metriska reform kunde rätt 
tränga igenom. För sitt stora epos använde väl Trissino en tio- 
stavig orimmad vers, som genom sin rimlöshet var avsedd att närma 
s’g den antika versen, men redan Tasso återgick till den italienska 
hjältediktens vanliga versmått: ottava rima. I Frankrike upprepades 
dessa experiment av några av Plejadens författare, särskilt av Båif, 
men kunde lika litet tränga igenom. Den motsvarande engelska 
skolan, Spensers och Sidneys krets, var också mycket intresserad av 
denna fråga, men kunde aldrig komma till någon klarhet om själva 
principerna. Flera dikter på hexameter skrevos väl, men versen är 
här mycket klen, och för sitt stora allegoriska epos Fairy Queen be
gagnade Spenser en versform, som utgör en modifikation av ottavan. 
I Tyskland hade man redan på 1500-talet gjort åtskilliga försök att 
skriva dylika antika verser, men något betydande arbete på klassisk 
meter skrevs icke, och såsom vi sett uppträdde Opitz emot hela rikt
ningen: en tysk vers skulle vara byggd på accenten, ej på kvanti
teten, och den »heroiska» versformen var för honom icke hexametern 
utan alexandrinen. Ville man således i Sverige skriva en antikiserande 
vers, hade man knappast några utländska förebilder. De förut om
talade experimenten voro troligtvis okända, och i Tyskland, varifrån 
vi fortfarande fingo de flesta impulserna, gick strömningen snarare i 
en motsatt riktning.

Redan före Stiernhielm hade åtskilliga försök gjorts att skriva en 
antik vers. De hava kanske blott kuriositetens intresse, men två 
av dem — ty flera finnas — vittna måhända därutöver om de 
spekulationer, med vilka man sysselsatte sig i vissa kretsar. Av
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Bureus, som ju var en mångfrestare, hava vi från 1624 ett verspar, 
som lyder:

Snillheetz börian sann / är wist Gudhz alwara fruchtan

Wijs migh sniellan nian / then i yngskone ratadhe tuchtan.

Versen är, såsom man finner, icke blott hexameter, utan ock skriven 
med iakttagande av de antika positionslagarna. Men å den andra 
sidan är den icke blott rimmad, utan t. o. m. leoninsk, d. v. s. rim
mad både i slutet och vid cæsuren, vilket är medeltid och icke 
antik. Bureus’ gode vän Forsius hade redan förut, 1608, gjort ett 
liknande experiment och »efter sapphiska syllaber försvenskat» ett 
ode av Horatius. Utom att vi här hava en antik versform, är det 
tydligt, att Forsius sökt bygga sin vers på antik kvantitet:

Höga granar bukta för alla väder, 
Höga berg ljungelden av himbla sveder, 
Höga tornar svårliga pläga falla

I dagar alla.

Men även här har det moderna rimmet kommit med.
Både Bureus och Forsius hade, såsom vi sett, i den filosofiska 

spekulationen flera beröringspunkter med Stiernhielm, båda tillhörde 
hans umgänge, och särskilt av den förre har han mottagit starka 
intryck. Deras metriska experiment ha därför måhända icke varit 
utan betydelse för honom. Så vitt man vet använde han likväl 
hexametern först i programdikten Hercules, som i sin första version 
blev färdig 1648. Meningen var tydligen att här giva en i formen 
fullkomligt antik dikt, och den är därför också orimmad. Huruvida 
Stiernhielm dessutom velat underkasta sig de antika positionslagarna, 
är en mera svårlöst fråga. Att han sökt att iakttaga dem, torde vara 
säkert, och såsom Sylwan påpekar finnes ett stort antal verser, som 
i detta fall uppfylla de antika kraven, t. ex.:

Trippar ett artigt viv, dock lätt av later och anseend’, 
Till honom an, blomerad i margfalsfärgade kläder.

Men å den andra sidan är det vida flera, som i ett eller annat av
seende bryta mot positionslagarna. Att Stiernhielm för sig uppställt 
några speciella regler, vilka voro lättare att tillämpa än de antika, 
är troligt, men vilka dessa varit, veta vi ej, och det kan knappt 
lida något tvivel, att han, kanske oftast, låtit en accentuerad stavelse 
gälla såsom lång, en oaccentuerad såsom kort. Skillnaden mellan 
accent och kvantitet tyckes han ej hava haft fullt klar för sig, och 
ej heller hans samtid. Man synes hava ansett, att en vers helst 
borde vara byggd på kvantiteten, men att man, då detta ej alltid



var möjligt, fick nöja sig med accenten. Sylwan har anfört ett par 
citat, som i detta fall äro betecknande. Columbus framhåller i sin 
Ordeskötsel, att en vers blir »så mycket fullkomligare», så vida den 
iakttager de antika reglerna, »men det synes för stort arbete, och 
dess fägring svarar inte emot svårigheten. Så aktas ej heller sådant 
så noga uti Stiernhielms Hercule: . . . därav han pris kunde vinna 
med tiden och ära. Lättlöpandet bör vara regeln i svenska verser, 
så ock accenten. Underligt, huru grekerna och latinerna ha läst 
sina verser, om de följt versens accent eller ordens, ty de gå från 
varann». Och i sin grammatik (1679) skriver Tiällmann: »Svenska 
språket har sin särdeles art och egenskaper och alltså därhos en större 
frihet eller licens, att man icke är bebunden till alla de grekers och 
latiners præcepta eller regler uti denna versekonsten, oansett välborne 
■Stiernhielm uti sin Hercule synes imitera de latiner uti positione».

Samtiden tyckes således hava ansett, att Stiernhielm åtminstone 
sökt att tillämpa de antika positionslagarna, ehuru accenten ofta 
fått ersätta kvantiteten. I detta fall voro hans efterföljare ännu 
mera obesvärade. Men vare sig Stiernhielm byggde på kvantitet 
eller accent, är det tydligt, att han själv ansåg sig skriva en antik 
vers. Det avgörande är, att hans vers i Hercules, i Then fångne 
Cupido och i Fredzafl i motsats till all föregående svensk vers är 
orimmad. Och han skrev icke allenast hexameter, utan har i Then 
fångne Cupido och Fredzafl en .hel provkarta på antika versformer, 
pentameter, sapphisk och adonisk vers, jambisk och trokaisk dimeter 
catalecticus o. s. v. Till en dylik rikedom nådde ingen av hans 
efterföljare, som i regeln inskränkte sig till hexametern, vilken hade 
sin glansperiod på 1660-talet.

Stiernhielms metriska reform inskränker sig emellertid ej till 
dessa antikiserande versformer. Just emedan han ej klart insåg 
skillnaden mellan accent och kvantitet, kom han att införa även 
den regelbundet accentuerade syllabiska versen. Redan året efter 
Sparmans Sundhetzens speghel skrev han Heroisch fägne-sång på 
rimmade alexandriner och året därpå Heroisch jubel-sång på 
samma versmått. För Stiernhielm låg nog den huvudsakliga skill
naden mellan denna vers och den antika däri, att den ena var 
rimmad, den andra orimmad. I bägge fallen var denna vers regel
bunden i motsats till den regellösa, medeltida knitteln och den 
förvildade syllabiska versen. Och detta var tydligen huvudsaken 
för Stiernhielm, som ju även — i Parnassus triumphans — expe
rimenterade med rimmade hexametrar. Och nu slog reformen ige
nom. 1650-talet bildar här en vändpunkt. Ser man på den tidens 
tillfällighetspoesi, upphöra knitteln och den syllabiska versen nästan

Stiem- 
hielms 

moderna 
vers.
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alldeles, och i deras ställe träda hexametern och alexandrinen. Vår 
vers blir stadgad och regelbunden.

Om fördelarna av reformen, sådan som den under den närmaste 
tiden kom att te sig, kan man möjligen hysa delade meningar. 
Den svenska vers, som nu blev den enda brukliga i svensk dikt
konst — ända fram till nyromantiken, då även friare versformer 
infördes — har otvivelaktigt genom den regelbundna växlingen 
av höjningar och sänkningar blivit stelare än knitteln med dess 
fritt svävande betoning. Men å den andra sidan kan ej förnekas,, 
att den knittel, som fanns vid Stiernhielms framträdande, var så 
rå, så konstlös och monoton, att knappt någon kunde ana, vad 
den i en mästares hand verkligen kunde bliva.

Lagerlöf. Olyckan var kanske snarare den, att man icke blev stående kvar 
på Stiernhielms ståndpunkt. Han hade rört sig icke blott med 
jamber och trokéer, utan med spondéer, daktyler, anapester o. s. v., 
och han hade skrivit både hexameter och alexandriner. Men den 
antikiserande versens herravälde blev kort. Sylwan, som ingående 
studerat denna tids metrik, skriver: »Bland personverserna har jag 
för 1650-talet antecknat 30 fall av alexandriner mot 6 av hexa
meter. Efter Hercules’ tryckning kom med det följande årtiondet 
den señares stora period, men icke ens då kunde den i frekvens 
tävla med alexandrinen. I Kungl. Bibliotekets samling i kvart stå 
för 1660-talet 13 fall mot 20, medan foliotrycken visserligen upp
visa 31 mot 29. Med 1670-talet inträdde en påfallande tvär bryt
ning; alexandrinen hembar segern i tävlingen.» Till alexandrinens 
seger bidrog nog ock, att Stiernhielms teorier på 1680-talet mötte 
motstånd från ett håll, man minst kunnat vänta, från en av sam
tidens skickligaste klassiska filologer, Petrus Lagerlöf. I sina en
skilda akademiska föreläsningar, vilka tyckas hava varit mycket be
sökta, vände han sig med stor skärpa mot Stiernhielms försök att 
efterbilda antikens metra, vilka han förklarade vara oförenliga med 
det svenska språkets natur.1 Olyckligtvis nöjde sig Lagerlöf ej 
med detta, utan upptog även en annan sats från Opitz’ Buch von 
der deutschen Poeterey (1624), nämligen att en vers måste vara, 
»entweder ein jambicus oder trochaicus», och i sin svenska vers
lära anför han inga daktyliska eller anapestiska versmått.

Lagerlöfs åsikter, förkunnade vid rikets främsta universitet och 
stödda av Opitz’ auktoritet, hade ett ofantligt inflytande — som 
även framgår av de talrika avskrifterna efter hans föreläsningar — 
och följden av hans uttalanden i denna punkt blev, att den svenska:

1 Även Lagerlöf ansåg, att Stiernhielms vers verkligen var byggd på kvantitet och ej 
som Lagerlöf anser vara riktigt — på accent, »structura» (d. v. s. stavelseräkning) och rim-
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antika versformerna hade således blott en kort livslängd. I 
började de italienska att göra sig gällande. Sonetter trycktes 
på 1640-talet, men bli snart allt vanligare, även för religiösa 
— dylika hava vi av Lillienstedt, Dahlstierna, Maria Gustava

Italienska 
vers

former.

en ytterst ytlig uppfattning av 
Denna uppfattning förblev emellertid hela 1600-talets.

Versen ganska snart förföll till samma själlösa monotoni som den 
tyska. Hexametern ersättes, såsom vi sett, av den korrekta, nyktra 
alexandrinen, som bredvid den hurtigare, karolinska hexametern 
verkar såsom en rådsherre i mantel och allongeperuk, och de slät
kammade jamberna marschera upp efter varandra i den svenska 
versen såsom ett led av preussiska soldater från Fredrik II:s tid. 
I sina psalmer sökte Spegel ännu att tillämpa friare principer och 
förmenade »dactylicum behagligare än spondaicum, och många järn
kos och molossos icke göra en ljuvlig cadens i sången», men detta 
oppositionsförsök hade endast till följd, att hans psalmer av censo
rerna omskrevos till regelbundna jamber, och med 1700-talets bör
jan var den jambiska perukstilens välde tryggat.

De 
stället 
redan 
dikter
Hyllenstierna, som från tyskan översatte omkring ett halvt tusental 
sonetter, behandlande Kristi liv. Sonettens egentliga blomstringstid 
inföll naturligtvis under den svenska marinismens tid, då även 
sestin och ottava rima tillkommo. Men ej heller de blevo lång
livade, och de försvunno med marinismens fall för att återupptagas 
först av nyromantiken. I stället tränga franska former in och bli 
de härskande, »vers commun» (femfotad jamb), »vers burlesque», 
”vers libres», madrigal o. s. v. Men framför allt är det alexandri- 
nen, som allt mer och mer blir det härskande versmåttet, nu icke 
längre efter tysk förebild, utan efter fransk.

Det återstår att säga några ord om denna tids poetik. Som vi 
minnas ingingo övningar i latinsk versskrivning både i skolans och 
universitetets undervisningsplan, såväl i utlandet som i Sverige. De 
talrika poetiker, som skrevos, voro också i de flesta fall avsedda 
att vara läroböcker vid dessa övningar. Även i Sverige hava vi 
en dylik, Laurentius Fornelius’ Poética tripartita (1643), som dock 
blott är ett plagiat från Scaliger, vilken liksom alla andra poetik- 
författare under renässansen har 
Poesien.
Poesien har enligt Fornelius tre arter: epos, lyrik och drama. Epos 
är på hexameter och skildrar genom en imiterande berättelse be
römda mäns berömliga handlingar. Tragedien visar oss framstående 
personers levnadsförhållanden och sysselsätter sig således med de 
största faror, med krig, oroligheter, uppror, hat och lyckoomkast 
föngar. Komedien däremot skildrar endast privatpersoners hand
lingar och angriper gamle mäns dumhet, hårdhet, knarrighet och
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girighet samt prisar deras vishet, mildhet och vänlighet gent emot 
barnen; den anfaller vidare unga mäns oklokhet o. s. v. På samma 
sätt karakteriseras lyrikens olika arter.

.Arvidi. Endast åtta år därefter (1651) fick man en på svenska avfattad 
poetik: Manuductio ad poesin svecanam, thet är En kort hand
ledning til thet swenska poeterij. Författaren, Andreas Arvidi, var 
då lektor i Strängnäs, och något mästerverk har han alls ej åstad
kommit. Även hans arbete är blott ett plagiat, huvudsakligen från 
två författare, Opitz och dansken Corvinus (Rafn), och någon själv
ständig uppfattning har han icke. Men hans arbete förblev länge 
den enda tryckta svenska poetiken och fick i följd härav en bety
delse, som den alls icke förtjänade. Stiernhielms Hercules, som 
då ännu var otryckt, känner han icke till, och hans poetik kan ej 
heller betraktas såsom ett uttryck för den Stiernhielmska skolans 
åsikter. I vissa fall står han på en äldre ståndpunkt, i andra på 
en yngre och har — genom Corvinus — fått åtskilligt med av den 
barock, som i Tyskland följde på Opitz.

Hans Manuductio uppträder närmast såsom en lärobok för dem, 
som ämna bliva poeter. Den, som därtill har »en naturlig bekväm
lighet», bör »förfoga sig till läromästare, vare sig levande eller 
döde, och av dem skall han fatta sig till sinnes en kort anledning 
till verskonsten». Det var en dylik läromästare Arvidis bok ville 
bliva, och han gav då lärjungen först det visa rådet att börja med 
»vers utan rimslutande, nu efter den ena versarten, nu efter den 
andra, och alltså kan han småningom taga sig mer och mer före, 
till dess han på sistone bliver en fullkommen poet».^ I det andra 
kapitlet kommer han in på de olika diktslagen, och här möter man 
fortfarande samma ytliga uppfattning som hos Fornelius; Arvidi 
skriver för övrigt här blott av Opitz, som å sin sida plagierat Sca- 
liger. En heroisk dikt är »gemenligen vidlyftig samt innehåller 
höga saker och väsende, vilka man antingen av nyo uppdikta kan 
eller ock av andra poeter låna» — dock bör man ej följa dem ord 
för ord! En tragoedia »är till sitt majestät den heroiska dikten 
likformig, allenast att hon sällan lider, att man ringa ståndspersoner 
och släta saker införer, eftersom hon handlar om konungslig lever
nes farligheter, och för den skull i henne införas suckan, landsflyk
tighet, mord, brand och annat fasligt». En komedi däremot »hand
lar om släta eller privatpersoners leverne och väsende och före
ställer sådant utan samma personers farligheter. Hon talar om 
gästabud och bröllop, allehanda spel, bedrägeri, drängaskalkstycken, 
knektars skräpperi, älskog, ungdoms lättfärdighet, gamle mäns girighet 
och vad annat mera, som dagligen ibland den gemene hopen sig



kan tilldraga.» På liknande sätt definieras satir, epigram, elegi, hymn, 
»sylvae» —- det klassiska namnet för bröllops- och lyckönskningsdikter 
-— »lyrica» eller de dikter, »dem man till musik besynnerligen brukar», 
och till sist »echones» eller »genljud», ett av de många tokerier, 
som vid denna tid uppträdde inom den tyska barockpoesien.

I det tredje kapitlet kommer han in på det svenska poeteriets 
»elegantia, skönhet och härlighet». Han framhåller då först nöd
vändigheten av ett rent, dialektfritt språk, klandrar dem, som in
blanda utländska ord, och anser även, att det »står en svensk poet 
mäkta illa an, att han vänjer sig till det latiniserande svensktalan- 
det, så att han latinet ord från ord vänder och översätter på sven
ska». Vidare fordrar skönheten, att en poet brukar »tjänliga bi
ord eller epitheta». Dessa äro dock ännu tämligen vanliga och ej 
av de Stiernhielmska epitetens kraftfulla kynne. I det nästa eller 
fjärde kapitlet behandlar han de svenska ordens »mått eller kvan
titet». Men med kvantitet menar han accent, och generalregeln 
är: »alla de stavelser, som långsamligen och med en vass eller 
hög ton utsägas, de äro långa och tvärtom igen alla de stavelser, 
som korteligare och med en sänkt ton utföras, de äro korta». Efter 
detta övergår han till rimmen och meddelar ett tämligen utförligt 
rimlexikon, ty det är ju icke alltid lätt att få tag i ett rim, »och sker 
sådant behändigt, när man tager ABCD till hjälp, ty därutav kan man 
uti hastighet allehanda likljudande rimord utleta». Det hela slutar med 
en utförlig verslära, i vilken Arvidi visserligen använder den latinska 
prosodiens beteckningar, men utan att förstå skillnaden mellan latinsk 
och svensk vers; han har ej ens fattat innebörden av de reform
rörelser, som då pågingo inom den svenska litteraturen.

t 
♦

Vignett ur Pufendorf, De rebus a Carolo 
Gustavo gestis.
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SKOGEKÄR B Ä R G B O

Vem var 
Skogekär. 
Bärgbo ?

I 

Si: : 
| I 
EF 
«i',: Í' i II:

R 1658 utgåvos tvenne dikter av trycket: 
Stiernhielms Hercules och Thet swenska 
språketz klagemål av pseudonymen Skoge- 

■ ■ kär Bärgbo. Båda hava i viss mån karak
tären av litterära program, och båda kunna 
ock betraktas såsom dikter, vilka inleda 
stormaktstidens litteratur. Sedan dröjde det 
emellertid tämligen länge, innan man på 
nytt hörde något av Skogekär Bärgbo. Men

1680 utkom hans Wenerid, för mer än 30 åhr sedan skrifwin, och
1682 följde Fyratijo små wijsor till swänska språketz öfningh för 
30 åhr sädan skrifwin.

Vem Skogekär Bärgbo i verkligheten var, tyckes samtiden ej med 
säkerhet hava vetat. Man gissade på presidenten Gustav Rosen
hane, och denna gissning övergick i den senare litteraturhistorien 
till ett faktum. Jag tillät mig emellertid att betvivla detta, och 
sedermera har Johan Nordström underkastat hela frågan en för
nyad och ingående prövning. Så vitt jag vågar döma är hans be
visning bindande. Han utgår från en datering av Swenska språketz 
klagemål, som visserligen trycktes 1658, men som måste hava 
skrivits en tämligen lång tid förut. Författaren röjer nämligen full
komlig okunnighet om Stiernhielms språkliga och poetiska verk
samhet, och en dylik okunnighet är 1658 otänkbar hos en lärd 
författare, som själv är språkligt och poetiskt intresserad samt 
kommer med ett program, som delvis sammanfaller med det, som 
Stiernhielm redan framlagt. Dikten ger oss vidare en rekapitulation 
av Sveriges historia, men denna går ej längre än till ungefär 1630, 
och inga anspelningar på de sedan timade händelserna förekomma 
i dikten — det trettioåriga krigets segrar beröras icke. Och slut
ligen förekommer en allusion på en författare, vilken befinner sig 
som fånge högt uppe i norden, men av vilken det svenska 
språket hoppats mycket. Denne skald kan ej hava varit någon
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annan än antingen Messenius eller Wivallius. Ehuru en vändning 
snarast förefaller syfta på den senare, torde Nordström dock hava rätt 
däri, att allusionen avser den förre. Men Messenius dog 1636, och 
dikten måste således vara äldre. Andra anspelningar på några danska 
arbeten hänvisa också till 1630-talets början, och Nordström kommer 
därför till det resultatet, att Thet swenska språketz klagemål skrivits 
redan 1631 eller 1632. Därav följer, att Gustav Rosenhane ej kan 
vara författaren, ty han var 1632 blott 13 år gammal.

Vad de båda andra diktsamlingarna beträffar, äro de, enligt 
Nordström, troligen ej utgivna av författaren själv, utan av en 
annan person, ej osannolikt efter författarens död. Som det synes 
hade Skogekär Bärgbo, sedan han publicerat Klagemålet, ämnat 
att låta trycka även de andra båda samlingarna. Av någon anled
ning kom emellertid tryckningen icke till stånd, manuskripten för
blevo liggande, till dess att en annan person 1680 och 1682 be
fordrade dem till trycket. Sannolikt stammar uppgiften, att Visorna 
skrivits för trettio år sedan och Wenerid för mer än trettio år 
sedan, från den inhiberade upplagan. Skogekär Bärgbos skalde
verksamhet ryckes därmed tämligen långt tillbaka i tiden, en tio 
à femton år före Stiernhielms framträdande som skald (början av 
1640-talet), men i själva verket ligger däri icke någon stötande 
■anakronism, ty dikterna äro både till form och innehåll betydligt 
ålderdomligare än Stiernhielms. Att de i bägge dessa avseenden 
stå betydligt före övriga poetiska alster från 1630-talet är sant, 
men författaren var både en lärd och en högt begåvad man, och 
hans överlägsenhet över 1630-talet var knappt större än Stiernhielms 
över det nästa årtiondet.

Vem han varit, är fortfarande dunkelt. Nordström har fram
kastat en gissning, som onekligen har en ganska stor sannolikhet 
för sig: att bakom pseudonymen skulle dölja sig Gustav Rosen
hanes äldste bror, Schering, vilken avled 1663. Han var en av 
•Sveriges lärdaste och mest betydande män, kunnig i franska, tyska, 
italienska och spanska; såsom man av hans självbiografi vet, var 
han poet — ehuru hans dikter ej bevarats — och 1632 var han 
tjugotre år. Kärlekshistorien i Wenerid har också vissa berörings
punkter med Schering Rosenhanes egen förlovning och giftermål, 
och på detta sätt förklaras bäst förväxlingen med brodern Gustav. 
Men å den andra sidan är det åtskilligt, som talar mot hypotesen. 
Den mycket utförliga Rosenhaneska brevväxlingen innehåller intet 
härom, och Scherings nära vän Schefferus känner i Svecia literata 
icke, vem som döljer sig bakom pseudonymen Skogekär Bärgbo. 
Tills vidare torde frågan därför böra få stå öppen.

SH



Om den ordning, i vilken dikterna författats, vet man intet, men 
att döma av den poetiska formen och även av inledningsdikten 
synas Visorna vara äldst, därefter Swenska språketz klagemål och 
yngst Wenerid, där skalden onekligen står på höjden av skapar
kraft. Därmed vill jag ej hava förnekat, att några av visorna kunna 
vara samtida med, kanske t. o. m. något senare än sonetterna i 
Wenerid, men de flesta förefalla att vara äldre.

Samtiden såg i författaren i främsta rummet en lärd man, och i 
viss mån med rätta. Hans dikter äro nämligen frukten icke blott 
av en stor poetisk begåvning, utan även av en omfattande lärdom 
och av den fosterländska hänförelse,, som är kännetecknande för 
stormaktstiden. I Swenska språketz klagemål visar han sig be
härska sin tids antikvariska och klassiska vetande, och i sonett
cykeln Wenerid röjer han stor förtrogenhet icke blott med Tysk
lands utan även med Italiens och Frankrikes vitterhet. En dylik 
bildning var då något nytt inom den svenska dikten. Reformations
tidens skalder hade varit studenter, präster, soldater, men de lärde 
hade icke ägnat sin uppmärksamhet åt den världsliga dikten; i 
denna hade de endast sett ett tidsfördriv, som knappt var fullt 
passande för den klassiskt bildade mannen, vilkens språk borde 
vara latinet eller grekiskan. I sitt litterära program uppställde 
däremot Skogekär Bärgbo svensk diktkonst såsom en uppgift, vilken 
i högsta mening var värdig fosterlandsvännen cch den lärde.

Swenska Världen hade darrat för »göternas» svärd, men deras språk var 
klagemål K¡0mt och föraktat. Svenska arbeten få ligga otryckta, därför att 

ingen vårdar sig om en bok, när den är skriven på svenska, och 
dock är detta språk uråldrigare, rikare och skönare än andra. Här 
borde de lärde gripa in. De borde försvara det svenska språket 
mot grannarnas speglosor, de borde giva universitetets ungdom 
svenska böcker i stället för de latinska, ur vilka studenterna nu 
hämtade sitt vetande, och de borde giva oss en svensk litteratur. 
Ämnen finnas ju nog. Vi äga en hjältesaga, både från forntid och 
nutid, som är stoltare än andra folks, skönheten och kärleken 
kunna ju även här besjungas, våra »lustiga» sjöar, gröna lundar och 
vackra öar förtjäna ock att skildras. De svenske lärde måste där
för vakna upp ur sin dvala och visa världen, att göterna icke blott 
kunna föra krig och örlig. Ej må de skylla sig undan med svårig
heten, ty

Så är allt, när det börjas.
Allt ovant synes hårt.
När flera skriva spörjas, 
Ar lätt det förr var svårt.
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ligger något nytt: 
För reformationens

I , denna hänförelse för fosterlandets språk ligger något nytt: 
uppslaget till stormaktstidens hela diktning. För reformationens 
rnän hade språket endast varit ett meddelelsemedel, och de hade 
föredragit svenskan framför latinet, därför att detta språk bäst för
stods av gemene man. Men de hade icke svärmat för det, icke
älskat det, emedan det var deras eget och deras förfäders tungo
mål. De hade därför icke haft någon egentlig litteratur, ty utan 
en dylik hänförelse kan en nationallitteratur icke uppstå. Thet 
swenska språketz klagemål är däremot inledningsdikten till stor
maktstidens skönlitteratur, just emedan detta kväde så helt och 
hållet fylles av denna glödande kärlek till Sveriges språk.

Men Skogekär Bärgbos dikter äro nya även i ett annat avseende. Wenerid. 
Be äro nämligen och avse att vara konstverk. De äro de första, i 
vilka det finnes en stark och utpräglad känsla för formens betydelse, 
och häri röjer sig för första gången den antika poesiens inflytande 
på den svenska. Enligt vad skalden själv upplyser i företalet till 
Wenerid, äro sonetterna »ihopsatta till att låta se svenskans i rim 
skickelighet». Syftet med dikterna var således i främsta rummet 
en konstnärlig form, ty sonetten var under renässansen huvudsak
ligen en dikt för språkkonstnären, och även i visorna väljas med 
omsorg växlande och konstfulla versformer. Denna böjelse att 
tvinga ett motspänstigt och obändigt språk samt göra det till ett 
smidigt och skönt uttryck för tanken hade föregående skalder icke 
haft; denna levande känsla för formen ligger icke ursprungligen i 
de germanska folkens lynne - - den stammar från de grekiska och 
latinska. Skogekär Bärgbo berättar i företalet till Fyratijo små 
tvijsor, att han länge hållit sina dikter dolda, att han varit »hård 
°ch sträng» emot dem alla, att han offrat några åt elden, andra 
åt vattnet, med ett ord, att han övat en sträng estetisk kritik mot 
dem, innan han vågade släppa fram dem i ljuset. Men denna 
estetiska kritik, vari vi måhända böra söka anledningen till, att vi 
ej återfinna Skogekär Bärgbo bland tidens tillfällighetsskalder, denna 
estetiska kritik var fullkomligt okänd för den äldre tidens män, och 
genom att på detta sätt uppfatta dikten såsom i främsta rummet
ett konstverk inleder Skogekär Bärgbo ett nytt skede i vår 
vitterhet.

Med ytterst få undantag äro alla hans dikter erotiska. Ehuru 
flera av dem onekligen göra ett personligt intryck och innehålla 
drag, som tyckas vara hämtade ur det verkliga livet, kunna de 
dock svårligen anses såsom verklighetsdikter i vår tids mening; på 
sin höjd skildra de verkliga situationer, som i fantasien genomgått 
en grundlig omdaning. Författaren antyder själv, att anledningen
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till hans Wenerid varit ett formellt konstnärligt intresse, och hela 
denna diktsamling är så genompyrd med italiensk sonettfilosofi, 
utan att någon dikt dock kan sägas vara översatt vare sig från 
Petrarca eller Ronsard, att vi svårligen kunna betrakta det hela 
annat än såsom en fri, poetisk fiktion. Författarens naturell röjer 
sig nog ej heller i denna skildring av den smäktande älskarens 
kärlekshistoria. Snarare återfinnes denna i några av hans visor, som 
andas det käcka levnadsmod, i vilket vi så väl känna igen stor
maktstidens lynne. Bättre än i Wenerid tro vi honom, då han talar 
om, hur han med »lustigt spel och ljuvlig sång» fördriver sorgen, 
hur han mot nageln prövar det ädla vinet, som glänser såsom en 
rubin, hur han svärmar för de »vackra nymfer» alla, och hur han 
alltid älskat ända se’n sina »späda år», men å andra sidan ej tagit 
förlusten av en älskarinna hårdare, än att han genast låtit Amor 
föra honom »i sinnet en annan igen».

Men om Wenerid än icke är en verklighetsdikt, är denna sam
ling icke dess mindre märklig både till form och innehåll.

Wenerid består av hundra sonetter, frånsett den för publice
ringen avsedda inledningsdikten. Antagligen äro dessa sonetter 
de äldsta på svenskt språk. Stiernhielm tryckte väl tvenne 
»klingdichter» redan 1644, vilka således äro de äldsta tryckta. 
Men Skogekär Bärgbo är i varje fall den förste, som skrivit en 
hel sonettcykel.

Sonetten stammar från Italien — ej från Provence —■ och nådde 
redan tidigt, framför allt genom Petrarca, en stor fulländning. Dess 
byggnad var sträng och konstfull: tvenne s. k. quadernarer, förbundna 
genom tvenne i bestämd ordning återkommande rim, samt tvenne 
s. k. terziner, likaledes förbundna genom blott tvenne rim. Tanken 
— ty sonetten tillhör reflexionspoesien — framställdes i den första 
quadernaren och utvecklades i den andra, under det att den första 
terzinens uppgift var att liksom leda över denna tanke i en ny, 
korresponderande, som nästan epigrammatiskt framställdes i den 
sista strofen.

Att skriva dylika dikter fordrade således ett stort herravälde över 
formen, och det var ej underligt, att sonetten lockade renässansens 
språkvänner; en lyckad sonett var ju i själva verket ett bevis på, 
att språket läte bruka sig i diktens tjänst. Petrarcas sonetter efter
bildades också överallt: i England av Wyatt och Surrey, i Frankrike 
av Ronsard, Du Bellay m. fl. Men i Frankrike undergick formen 
en förändring. Petrarcas verser hade varit »endecasillabi» (d. v. s. 
tio- och elvastaviga); i Frankrike utbyttes dessa mot alexandrine!', 
■och då Opitz och hans föregångare sedermera överförde sonetten
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till Tyskland, begagnade även de sig av alexandrinen eller den tolv- 
och trettonstaviga jamben. Samma versmått återfinna vi hos Stiern- 
hielm och Skogekär Bärgbo, och det kunde därför tänkas, att den 
señares mönster endast varit de franska och de tyska sonettskalderna. 
Men de talrika likheter, som hans dikter röja med Petrarcas, tvinga 
oss dock att antaga, att han varit fullt förtrogen icke blott med den 
tyska och franska utan även med den italienska sonettpoesien. Vi 
kunna göra detta så mycket hellre, som den tidens tyska poesi ej 
erbjuder något exempel på en hel sonettcykel, riktad till en enda 
kvinna. Dylika cyklar finnas däremot i den franska poesien samt 
framför allt i den italienska jag behöver blott nämna Petrarcas 
bekanta sonetter till Laura.

Även Skogekär Bärgbos sonetter innehålla en enda sammanhängande 
kärlekshistoria. Skalden skildrar först, huru han träffas av Amors 
pilar, men fruktar att yppa sin blyga böjelse, emedan han anar, att 
Wenerid älskar en annan; därpå följer kärleksförklaringen och så 
åter kval, emedan deras förening hindras av en anförvant. Denne 
dör väl, men länge svävar älskaren mellan hopp och oro, ty Wenerid 
reser bort, och han fruktar då, att hon skall bliva en annans brud. 
Förvecklingarna lösas emellertid till slut, och i den sista sonetten 
klingar blott den lyckliga kärlekens jubel.

Denna kärlekssaga — så i korthet refererad ■— kan förefalla väl 
banal, och dock är den erotiska poesi, vi här möta, något nytt inom 
den svenska dikten. Jag har redan förut sökt teckna reformations
tidens uppfattning av kärleken och äktenskapet. Den individuella 
böjelsen var den tidens män obekant, kärleken kunde de blott tänka 
sig i äktenskapets form, och i äktenskapet sågo de i främsta rummet 
ett medel till släktets fortplantning; t. o. m. i Gustav Adolfs av en 
så äkta känsla burna brev till Ebba Brahe, stöta vi dock mot en 
bakgrund av denna protestantiska pliktkänsla, som bjuder att utan 
betänkande offra den personliga böjelsen, när denna kommer i strid 
med viktigare intressen.

Här däremot är kärleken strängt individuell — aldrig en tanke på 
framtiden, ingen känsla för livets plikter, endast ett uppgående i 
nuet. Tanken på den älskade fyller skaldens hela själ, det är henne 
själv han älskar, och denna känsla förenas icke som för det prote
stantiska åskådningssättet med föreställningen om andra uppgifter. 
Hen älskades kärlek är honom nog. Jag vill icke säga, att denna 
ståndpunkt, som här väl endast beror på ett litterärt lån från de
romanska folkens diktning, är högre än den protestantiska — ty 
°m högre och lägre är i dylika fall svårt att döma -, men den 
är avgjort mera modern. Sonettcykeln Wenerid återspeglar väl
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ej samtidens åsikter, ty den karolinska tidens erotik var helt 
visst mera praktisk och robust, men i sin individualism bådar den 
dock framtiden.

Den gör det även i ett annat avseende. För Skogekär Bärgbo 
var Wenerid säkerligen i främsta rummet en språkövning, men utan 
att författaren själv kanske anade det, blev dikten även en psykologisk 
studie — den första inom vår poesi. Diktcykeln utgör en fortlöpande 
analys av den erotiska känslan och söker skildra först den blyga 
böjelsen, sedermera kärlekens växlande sorger och förhoppningar 
samt slutar med att harmoniskt lösa alla dissonanser i den lyckliga 
kärlekens samklang. Psykologi i vår tids mening finner man väl ej 
här — därtill har författaren för litet fördjupat sig i verkligheten 
och för mycket nöjt sig med att analysera själva begreppen —, men 
vi hava här dock uppslaget till den moderna tidens psykologiska 
diktning. För medeltiden hade denna varit okänd. Balladen hade 
varit episk och blott skildrat världen från det yttre; reformations
tidens diktning betecknar väl så till vida ett steg framåt, som den 
är lyrisk, men på någon analys av själslivet inlåta sig den tidens 
författare icke. De bästa av dem — de, som ej nöja sig blott med 
de stereotypa fraserna — giva uttryck åt en enskild stämning, men 
ej mera. Intresset för den psykologiska analysen kom från Italien 
— från Dantes Vita nuova och Petrarcas sonetter —, men liksom 
den kärleksfilosofi, som låg till grund för dessas dikter, på det 
närmaste sammanhängde med den skolastiska filosofien i Norditalien, 
så bevarade renässansens psykologiska diktning alltid något av 
begreppsanalysens karaktär, och i det stora hela höjde man sig först 
långt senare över denna ståndpunkt.

Skogekär Bärgbos dikter, som skrivits oberoende av Stiernhielms, 
beteckna en äldre ståndpunkt än dennes. De äro visserligen burna 
av denna varma patriotism och denna hänförelse för det svenska 
språket, som känneteckna senrenässansens diktning, de röra sig väl 
inom denna tids mytologiska och pastorala idealvärld, men de äro 
ännu ej direkt påverkade av antiken. Skogekär Bärgbos troligen 
äldsta dikter äro de Fyratijo wijsorna, och såväl dessa som även 
hans sonetter sammanhänga med och utgöra en mera konstnärlig 
fortsättning av den äldre tidens vislyrik. Detta röjer sig ock i versen. 
Denna är väl icke den föregående tidens regellösa knittel, men den 
är ännu ej fullt regelbunden. »Ännu — yttrar en bland våra finaste 
kännare av den svenska versen — kvarstod såsom ett minne från 
förgångna tiders mera nationella diktning vanan att mäta versen icke 
efter stavelser utan efter versvågornas höjning och sänkning, och 
då man uppfattade versen mera med örat än med ögat, kunde



man lätt överse med att en sänkning innehöll två stavelser i 
stället för en, blott dessa flöto lätt förbi, eller t. o. m. att en 
sänkning åstadkoms endast genom ett hopande av konsonanter, 
som krävde tid att uttala.»

Vignett ur Suecia antiqua.
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hava nu nått fram till den man, som med 
rätta blivit kallad »den svenska skalde
konstens fader».

Den tidigare delen av hans biografi är 
föga känd. Såsom ättling till en gammal, 
men fattig bergsmannasläkt föddes »Georgius 
Olai» 1598 i Dalarna — något släktnamn 
hade han icke, och kallade sig sedan, då 
han började sina studier, Lilja. Först 1631, 

då han adlades, utbytte han detta namn mot Stiernhielm. Om hans
första studier vet man intet, men utan tvivel har han gått i någon 
skola, osäkert varest. Första gången vi med visshet anträffa honom 
är hösten 1615, då han inskrevs såsom student vid Greifswalds uni
versitet; han var då nyss fyllda sjutton år och hade förut icke studerat 
i Uppsala. Huru han fått medel till sin studieresa, känner man ej, 
men man kan knappt gissa på annat, än att denna bekostats av någon 
förmögen gynnare, som fäst sig vid hans lysande begåvning. Studierna 
i Tyskland blevo emellertid ganska långvariga, över åtta år, och efter 
vad det förefaller vistades han även vid andra universitet än Greifs
wald, åtminstone i Wittenberg och troligen i Strassburg, varjämte 
resan tyckes hava utsträckts till Holland. Det var emellertid tydligen 
under dessa år, som han lade grunden till sin omfattande lärdom, 
och även hans världsåskådning torde i huvuddragen nu hava utbildats. 
Enligt en strax efter hemkomsten lämnad uppgift var han särskilt 
intresserad för »politik», historia och språk, och hans senare författar
skap visar, att han också tagit starka intryck av de samtida, olika 
rörelserna inom teologien och filosofien. I slutet av 1623 var han 
tillbaka i hemlandet, men stannade där endast några månader, ty av 
domkapitlet i Västerås fick han nu ett stipendium, som satte honom 
i stånd att fortsätta studierna i utlandet. Han reste på hösten 1624 
och blev borta i två år.

Först från och med denna tid börja de biografiska uppgifterna
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om honom att flyta rikligare. Vid återkomsten, på hösten 1626, fick 
han vikariera för Stiernhöök såsom lektor vid Västerås gymnasium, 
kallades efter några månader till Stockholm, där han blev lärare vid 
den av Skytte grundade adelsskolan, Collegium illustre, men kastades 
redan efter ett år in på ämbetsmannabanan. Först erhöll han åt
skilliga tillfälliga uppdrag, men då Skytte blivit generalguvernör i 
Östersjöprovinserna, tog han Stiernhielm med sig, och nu (1630) ut
nämndes denne till assessor i Dorpats hovrätt. Han hade således 
blivit jurist utan att veterligen förut hava drivit några juridiska 
studier — under 1600-talet tyckes man föga hava fäst sig vid en 
dylik förberedelse, och Stiernhielm synes hava blivit en bland då
tidens mera ansedda jurister. Men trots den säkerligen ganska 
krävande platsen i hovrätten och en mångfald andra uppdrag, som 
han fick, förlorade han dock icke de vetenskapliga intressena. Ämbets
mannen förblev vetenskapsman. Under denna tid ägnade han sig 
företrädesvis åt lingvistiska studier, och särskilt arbetade han, utom 
på andra språkarbeten, på ett stort etymologiskt fornsvenskt lexikon, 
som han ville kalla Adelruna seu Sibylla sveo-gothica. Väckelsen 
till dessa forskningar hade han antagligen fått från Burens, med vilken 
han före resan till Dorpat ofta varit tillsammans, och likaså torde 
denne hava länkat hans uppmärksamhet på Paracelsus och dylika 
mystiker. Andra impulser i samma riktning mottog han från några 
professorer i Dorpat, och en tid sysslade han ganska mycket med 
astrologi. Vidare skrev han åtskilliga juridiska traktater, ett slags 
retorik, Proteus rhetoricus, en algebra, en geometri och en »Baculus 
metricus». 1639 fick han tryckprivilegium på flera av dessa »nyttiga 
tractater», som han »den studerande ungdomen här uti vårt rike 
Sverige till bästa haver författat». Men någon tryckning blev icke 
av, och som det förefaller stannade det mesta vid utkast och spridda 
anteckningar. Dessa vittna dock om den oerhörda mångsidigheten 
i hans kunskaper och begåvning.

1642 blev han kallad till Stockholm såsom medlem av en lag
kommission, och under återstoden av årtiondet vistades han än i 
huvudstaden, än i Livland. Han tyckes genast hava blivit uppmärk
sammad av den unga drottningen, som då blott var sexton år, och 
på hennes födelsedag 1643 uppvaktade han henne med en Heroisch 
fägne-sång på alexandriner, som icke blott är hans första kända 
dikt på svenska utan också den första av hans tryckta skrifter. Året 
därpå följde en ny Heroisch jubel-sång på Kristinas myndighetsdag. 
Samtidigt utgav han också två vetenskapliga arbeten. Det ena av 
dessa, Archimedes reformatus (1644), behandlar ett fysiskt problem: 
att angiva beståndsdelarna av en metall-legering, vars vikt och volym
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äro kända, och en framstående matematiker fäller därom det om
dömet, att »Stiernhielms praktiska förmåga att göra noggranna iakt
tagelser verkligen är förundransvärd». Däremot förblevo alla hans 
andra matematiska arbeten — i algebra, geometri, trigonometri —■ ■ 
otryckta. Aret före Archimedes reformatas, 1643, hade han börjat 
utgivandet av det språkarbete, som han själv förmodligen ansåg som 
det viktigaste, han skrivit, nämligen Gambia swea och götha måles 
fatebur, som väl delvis är identiskt med det förut omtalade forn- 
svenska lexikon, med vilket han på 1630-talet var sysselsatt och som 
vi nu endast känna genom hans brev. Men av Fateburen utkom 
blott bokstaven A, och sedan stannade utgivandet av. För språk
vetenskapen är detta kanske icke någon förlust, ty arbetets betydelse 
ligger åt ett annat håll: i dess högeligen märkliga företal, till vilket 
jag strax skall återkomma och som utgör ett motstycke till Thet 
swenska språketz klagemål. Detta företal antyder ock, att Stiern- 
hielm nu fått ett nytt intresse vid sidan av matematik, språk- och 
fornforskning, nämligen diktkonsten, och 1647 skrev han sitt mest 
berömda arbete Hercules. Möjligen var det dess popularitet, som 
var anledningen till, att han nu kom att anlitas såsom hovpoet vid 
de upptåg och baletter, som uppfördes inför drottningen. 1649 skrev 
han den svenska texten till Then fångne Cupido och Fredz-Afl, 165° 
till Lycksalighetens ähre-pracht och Virtutes repertæ och 1651 till 
Parnassus triumphans. Men därmed slutade i stort sett hans verk
samhet såsom poet. Med 1650-talet vände sig hans intressen till 
filosofien, och hans flesta filosofiska arbeten skrevos under detta och 
följande årtionden.

Med drottningens hov av lärda utlänningar tyckes han icke hava 
haft någon beröring, och mot en av dem, Samuel Bochart, förfat
tade han t. o. m. en stridsskrift, Anti-Bochartus, vilken han dock 
icke utgav i tryck. Däremot synes han hava plägat umgänge med 
den fint bildade franske ministern i Stockholm Chanut, som fick 
ett starkt intryck av hans personlighet. Då Chanut 1651 lämnade 
Sverige, skrev han till Karl Gustav ett brev, i vilket han även kom 
att tala om Stiernhielm: »Jag vet ej, varpå det beror, att vi sätta 
så ringa värde på det, vi själva äga. Om M. Stiernhielm skulle 
leva i Frankrike eller Italien, skulle hans namn vara ryktbart. Men 
Sverige, som från Frankrike och Italien söker draga till sig det bästa, 
har ingen blick för sina egna tillgångar, uppskattar ej en i sitt slag 
så sällsynt begåvning, som skulle göra sitt folk heder, om olyck
ligtvis ej den satsen gällde, att ingen är profet i sitt eget land.» 
Men om drottningen ej upptog honom i sitt vittra hov, kan hon 
ej beskyllas för att hava varit avogt stämd mot honom. 1648 ut-

1



327

bekostnad» och försågs med kungl. privile- 
det sannolikt, att författaren ej erhöll något 

i alla fall en risk att bjuda ett dylikt arbete 
hittills blott köpt uppbyggelselitteratur. Det 
fordringar än förut på dess bildningsintresse.

nämndes han till vice president i Dorpats hovrätt, två dagar senare 
till riksantikvarie och året därpå till custos archivi eller riksarkivarie. 
1648 hade han skickats till Holland för att göra bokinköp och lärde 
där känna de berömda filologerna Daniel Heinsius, Salmasius m. fl. 
Att han 1651 lämnade Stockholm och reste tillbaka till Livland, 
berodde därför knappast på någon onåd, utan därpå att han där 
ville bevaka åtskilliga ekonomiska intressen. Han hade nämligen 
fått några förläningar, även köpt ett par egendomar, och om dessa 
hade det uppstått tvist. Frågan löstes emellertid till sist på ett för 
Stiernhielm ganska obehagligt sätt, i det att ryssarna infolio i landet 
och brände hans gård Wasula. Själv räddade sig Stiernhielm över 
havet och kom åter (1656) till Stockholm, utarmad, ehuru med 
obruten själskraft. Kort därefter (1658) tryckte han sin redan i 
manuskript berömda dikt Hercules, efter allt att döma blott i en 
liten för vänner och gynnare avsedd upplaga, och först 1668 gav 
han ut sina samlade dikter under titeln: Musæ suethizantes thet är 
sång-gudinnor nu först lärande dichta och spela på swenska. Dik
terna voro ej många: Hercules, de tre baletterna, två »upptåg», 
Fägne- och Jubelsången, Hälse-prijs, tre »Ofverskrifter» på några 
rader, Harm-skrift öfwer den hängde Astrild, den bekanta »gåtan» 
samt en på tyska och två på svenska skrivna sonetter.

Denna publikation är en bland milstolparna i vår litteraturhistoria. 
Redan i titeln ligger ett helt program — anspråket att hava givit 
Sverige en litteratur. Förut hade de klassiska sånggudinnorna ej 
kunnat dikta och spela på svenska. Men nu — och nu först — före
låg den svenska poesiens första alster. Musæ suethizantes var också 
den första diktsamling, som kunnat utgivas i bokhandeln. Förut 
hade man endast vågat sig på visor, »tryckta i år», bröllops- och 
begravningsverser o. d. Här däremot fick man en verklig skalds 
»opera omnia». Boken förlädes av »Sal. Georg Hantsches efter- 
leverska med hennes 
gium. Visserligen är 
honorar, men det var 
åt en publik, som ju 
var att ställa högre
Columbus, som tyckes hava varit den drivande kraften i publika
tionen, hade emellertid ej misstagit sig, ty tjugo år senare kunde 
en ny upplaga utgivas. Den svenska bokmarknaden hade därmed 
kommit upp på en högre kulturnivå eller kanske rättare: den hade 
tagit det första steget på den litterära kulturens stråt.

Men även ur en annan synpunkt hade Stiernhielm givit den 
svenska diktkonsten dess riddarslag. För den allmänna uppfatt-
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personlighet. Först av hans oerhörda mångsidighet. Han 
tydligen duga till allt. Såsom ämbetsman beklädde han en 
ganska olikartade platser. Vidare var han poet och tram

en lärd inom mycket olika vetenskapsgrenar — han var

Stiern- 
hielms 

personlig
het.

MÄ

ningen var »poeten» likställd med tiggaren, och i regeln voro 
»poeterna» också mer eller mindre avsigkomna individer. Ingen 
högställd person hade hittills velat räknas till deras klass, och ännu 
Skogekär Bärgbo hade tio år förut dolt sitt verkliga namn bakom 
en pseudonym. Stiernhielm däremot framträdde med öppet visir 
och var stolt över sin gärning. På titelbladet kallade han sig »Hans 
Kungl. Maj:ts krigsråd», och tack vare att en dylik högställd herre 
ej höll sig för god att skriva dikter, började nu även allmänheten 
att få aktning för poesien. Redan genom sin samhällsställning adlade 
Stiernhielm således diktkonsten, och tidens övriga skalder voro stolta 
över att få räkna en sådan lärd och hög herre såsom hövding.

Stiernhielms övriga i tryck under dessa år utgivna arbeten voro 
ej många: Västgötalagen (1663) och Ulfilas (1671). 1670 talar han 
om, att han hade två andra arbeten tryckfärdiga, men de kommo 
aldrig ut. Ty som vanligt hade han många järn i elden. 1660 
hade han blivit medlem av reduktionskollegiet, 1661 krigsråd och 
1667 præses för det nyskapade antikvitetskollegiet. Hans verksam
het där blev icke långvarig, ty 1672 slutade han sina dagar. Karak
teristiskt för 1600-talet drog det om två år, innan de efterlevande 
ekonomiskt voro i stånd att begrava honom.

Redan av dessa torra biografiska data får man en bild av Stiern
hielms 
ansågs 
mängd 
förallt 
matematiker, filolog, fornforskare och filosof. Men trots denna mång
sidighet har han — om man frånser hans diktning —■ uträttat ofant
ligt litet. Och här komma vi till ett karaktärsdrag, som återfinnes 
hos stormaktstidens svenskar i allmänhet, icke minst hos Rudbeck. 
De sätta sig uppgifter före, på vilka de i regeln förlyfta sig- 
Stiernhielm lärde sig aldrig konsten att koncentrera sig på en 
enda och genomföra denna. I stället finna vi hos honom ett äkta 
svenskt lättsinne och bekymmerslöshet. Hans lärjunge Columbus 
har i detta fall givit en ypperlig karakteristik av honom:

»Han var icke synnerligen god hushållare. Han lät gå pen
ningarna som de kommo, spenderade på dem, som besökte honom, 
lade pungen på bordet och lät pigan eller gossen ta där ur, när 
de ville, så att när han låg i sängen och pigan kom in och begärde 
två vita runstycken att köpa mjölk för (var mest hans mat), sade 
han: »tag där, se där ligger pungen på bordet!» Härav kom, att 
hån ett för allt var en torftig man, och hans skrifter kommo till 
att ligga otryckta, medan uti honom fanns så liten drift, att det kom 
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intet ur händerna på honom ; så ock för den skull, att han tog sig 
så mycket före; han var en jurist, en physicus, en moralist, en 
linguist eller etymologus, en poet, en antiquitist, såsom han ock 
några år före sin död var præses i antiquitets-collegio. Dessutom 
idkade han ock mathesin, ett så helt avskilt studium ifrån de andra. 
Sin Archimedem reformatum höll han på sistone föga av, sade sig 
nu ha hittat på bättre grepp, dem han i sin Linea Carolina ville 
visa. Men denna Linea Carolina blev intet tryckt mer än till ett 
ark eller tu. En gång, när jag var hos honom, skickade boktrycka
ren Niclas Wankijf till honom och begärde mer materia på den 
boken att sätta, emedan den förra nu var allt fullsatt. Då svarade 
han: ’Hälsa du Wankijf och fråga honom, om jag skall sitta och 
pina ut ögonen på mig för hans skull.’ Därmed gick gesällen bort, 
måste taga på ett annat arbete, och Stiernhielms blev så liggande 
och ligger än i dag.»

Men Stiernhielm tyckte om att prata: »Om han hade aldrig så 
angelägna saker för sig och en kom till honom, fastän av ringa 
stånd, kunde han likväl kvittera allt sitt förehavande, satte sig att 
språka, fast det led över midnatten, ja till klockan två eller tre om 
natten, till dess den andre själv tog avsked.» Någon lärd pedant 
var han således minst av allt, och det var av fullt hjärta, han i 
Hercules skrev:

Mången är lärd, men en åsna, 
Toker i allt det han talar och gör, en tölper i gästbud. 
Dock är han lärd. Nej, Hercules, nej, en sådan är olärd, 
Fast honom flödde latin över öronen ned uppå skägget.

Stiernhielm var glad och bekymmerslös. Han var en stålhård 
natur mot motgång — skriver Columbus — »sade alltid, att bonæ 
mentis comes est paupertas, hade ofta inte mer än en tredalersplåt 
i penningar; dock var han lika glad och lustig. Då han hade mycket, 
mådde han väl, och då han hade litet, kom han likväl därmed ut». 
En gång, då han reste över Ålands hav, led han skeppsbrott. Godset 
gick förlorat, men folket blev räddat. Sedan de i en bondstuga 
vederkvickt sig, voro dock alla »sorgbundna och modfallna, sågo 
på varandra med bedrövligt lynne och dumma munnar. Stiernhielm 
mitt i deras varande häpenhet stiger upp och tar på att dansa och 
sedan med allehanda lustiga språk bravera lyckan, så att alla måste 
le och förgäto stor del av sitt innevarande elaka tillstånd». I sina 
vanor var han enkel, »hans middagsmåltid var kokt mjölk med 
bröd i. Hans id var att läsa, medan han var ensam, det sällan var, 
ty han for esomoftast ut till herrefolk». En gång var han till bords
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första 
dikter.
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Andra mänskliga fel och brister tror 
bad han, att Columbus skulle skriva 
— fortsätter denne —■ »för det för-

hos De la Gardie, och värden sökte då att bry den enkle Stiern- 
hielm för hans bristfälliga kännedom om fina viner. Han frågade, 
vad vin han helst drack. Men Stiernhielm svarade: vinum alienum 
(andras vin). En annan gång klagade De la Gardie över, att det 
dog så mycket folk i staden — »man hörde alltid klockorna gå». 
Men Stiernhielm inföll: »om man skulle ringa i klockorna var gång, 
som någon avlas, skulle det vara ingen mindre ringning». Detta 
skämtlynne yttrade sig icke sällan i böjelsen för rent pojkaktiga 
spratt, av vilka Columbus anför flera.

Såsom hos de flesta av stormaktstidens personligheter fanns det 
också hos Stiernhielm något av barnasinne. Men på botten av 
skämtet låg ett djupt, manligt allvar. Columbus var hos honom, 
då han låg på sitt yttersta, och inför honom gjorde Stiernhielm sm 
trosbekännelse: »Gud, som har låtit rhig komma hit i världen, gör 
av mig, vad din gudomliga vilja behagar! Jag tackar Dig, att Du 
har låtit mig födas människa, givit mig kropp och själ, beskärt mig 
förnuft och fullkomliga människogåvor jämte en hälsosam kropp 
och dagligt bröd. Jag vill nu dö, om dig så behagar, och fröjdar 
mig hjärteligen över ett gott samvete, att jag intet vet, att jag har 
gjort någon människa orätt, 
jag, att du mig förlåter.» Så 
hans gravskrift. Jag tackade 
troende, han till mig hade, och frågade, huruledes han ville den 
hava. Då svarade han: skriv allenast med några ord på svenska- 
Vixit, dum vixit, laetus*.

Som skald på svenska framträdde han sent, först med den 1643 
skrivna hyllningsdikten till den unga drottningen. Den röjer föga 
av Herculesskaldens kynne, är på alexandriner och blott en bear
betning av ett poem av Opitz. Den året därpå författade Jubel
sången är väl bättre och, så vitt man vet, mera självständig, men 
ej heller den kan betraktas såsom ett uttryck för hans egendomliga 
skaldebegåvning, lika litet som de två sonetter, som infördes i den 
1644 tryckta Archimedes reformatus. Viktigare äro hans baletter, 
men blott i metriskt avseende, ty han är här endast översättare. 
Om dem får jag sedan tillfälle att tala. Storverket, efter vilket 
han bör bedömas som skald, är Hercules, ty först här kommer hans 
estetiska program fram. Han hade uppfostrats såsom humanist och 
även skrivit några latinska dikter. Men med Hercules sökte han 
att till svenska överföra den klassiska diktningens teknik och anda, 
och det är därför Hercules bildar epok i vår litteraturhistoria.

Om dess tillkomsthistoria vet man numera betydligt mer än förut- 
På sommaren 1647 befann sig den unge Erik Oxenstierna i Öster-



sjöprovinserna tillsammans 
med Stiernhielm. I ett 
brev till sin fader, riks
kansleren, skriver han, att 
emedan han och Stiern
hielm »oftast äro råkade 
in på det övervägandet av 
svenska språket i dess 
ymnighet, äro vi av var
annan inbördes uppväckta 
att eftertänka och därhän 
bära åhuga, att man i skri
vande och dagligt tal inga 
andra ordasätt antage än 
de, som svenska vore eller 
numera av lämpligt och 
stadigt bruk därföre er
kännas, dock så att icke 
något helt föråldrat eller 
mörkt tal därav ihopsättes. 
Han, herr Stiernhieém, så
som den där förtror genom 
rim och poetiska dikter 
bäst införas och lämpligast 
i vane bringas några ord, 
som eljes allt för gamla 
synas, arbetar på ett Car
men heroicum, det han vill 
kalla hjälte- eller kämpa- 
dikt». I januari 1648 
skickade Stiernhielm den 
då fullbordade dikten till 
Oxenstierna.

På sommaren 1647 »ar
betade» Stiernhielm såle
des på denna dikt, ty att
hans Carmen heroicum just var Hercules, kan ej lida något tvivel. 
Men hade han ej påbörjat den tidigare? Det förefaller, som om 
vi kunde förlägga själva uppslaget ännu några år längre tillbaka i 
tiden. Såsom av Oxenstiernas brev framgår — liksom ock av den 
förklarande ordlista, som Stiernhielm fogade till sin dikt — var ett 
huvudintresse för honom det språkliga. En mängd gamla ord, som
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råkat i glömska, ville han giva nytt liv, och detta ansåg han bast 
kunna ske genom diktkonsten. Men samma idéer, som han här 
utvecklade för Erik Oxenstierna, hade han framlagt redan i det 
1643 utgivna företalet till Swea och götha måles fatebur, och 
Hercules visar oss tillämpningen av det i företalet utvecklade språk
programmet. Vi behöva blott höra några utdrag ur detta för att 
redan förnimma Herculesklangen : »Vi tala, vi skriva och veta icke 
vad. Veta icke, vad mål vi tala, om det är vårt eller annans. 
Hållom ock för fåfänga fråga därefter och le, om någon däruppå 
vill lägga en tanke.» För min del — fortsätter han — »haver jag 
gärna velat avknäppa några stunder, där jag haver kunnat, till att 
använda uppå vårt kära fäderneslands, det svenska tungomålet, för
menandes det vara så högtarveligt som lära fransyska eller italienska, 
vilka ock hava sin stora prydnad och nytta med sig, allenast man 
icke högre håller en smyckad tärna än frun . . . Hur kommer det 
till, att du gamla, obefläckade götamatrona, som haver gjort alla 
dessa unga damer rika, nu själv äst så fattig vorden? Åldern gör 
mycket. Sidvördnad gör ock mycket. Men mest gör det, att de 
skenfagra, dem du med din prydnad prytt haver, locka och spänna 
dina egna barn ifrån.» Jag — säger han — har genomletat 
hennes fatebur, funnit där mycket, som varit gtmmalt, mögligt och 
utnött, men jag har också hittat guld och månget gammalt starkt 
arbete, och jag har funnit, att orsaken till vårt svenska tungomåls 
fattigdom varit, »att det gamla målet är nederlagt och kommet 1 
förgätenhet — ja, i så tjock förgätenhet, att nästan ingen mer finnes, 
som det förstår. Det är dock fullt av allehanda märkliga, betydande 
ord och ordasätt, vilka alla eller mesta delen kunna upptagas, för
nyas och så makliga föras i bruk igen, vilket icke allenast skulle 
göra vårt mål flödigt och rikt, utan ock ljuvt, fagert och prydligt»-

Men detta är ju språkprogrammet i Hercules, och i motsättningen 
mellan den hederliga götamatronan och de alamodiska sydländska 
språken skymtar redan fram motsatsen mellan Dygden och Lustan 
med dennas döttrar. Man vill därför gärna föra den första koncep
tionen av Hercules samman med detta företal, och härför finnes 
verkligen ett yttre skäl. I Archimedes reformatus, som utgavs 1644» 
har Loccenius infogat en lista på de arbeten, som Stiernhielm hade 
»dels i det närmaste färdiga, dels färdiga och klara för tryckning»- 
Listan avslutades med »Musæ suethizantes». Då nu den av Stiernhielm 
utgivna upplagan utom några smådikter och de bägge hyllnings- 
sångerna till Kristina blott innehåller Hercules och baletterna, som 
skrevos efter 1644, måste titeln i främsta rummet avse Hercules. 
Blott på denna dikt passar för övrigt uttrycket om »sånggudinnorna,
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Solen och dagsens ljus går här under och bärgas var afton, 
Men dock all morgon igen går hon upp och tänder å nyo 
Sitt livkvickande bloss. Det häller hon dag ifrån dagom. 
Människoliv icke så. När det ens länder åt utgång, 
Kommer det aldrig igen.1

som nu först lärde dikta och spela på svenska». Slutligen har Lind
roth fästat uppmärksamheten på några verser, som nedskrivits på 
en lös lapp bland Stiernhielms papper. På grund av handstilen 
vill Lindroth förlägga dessa verser till samma tid som företalet till 
Götamålet. Men på lappen läsa vi ett med många överstrykningar 
och rättelser nedskrivet första utkast till några mycket berömda 
verser i Hercules:

Jag vågar därför tro, att dikten planlagts redan 1643, att Stiern- 
hielm då icke avslutat den, men med sin vanliga optimism för 
Loccenius berättat, att icke blott denna utan ock andra liknande 
dikter voro i det närmaste färdiga till tryckning, att han sedan på 
uppmaning av Erik Oxenstierna åter gripit sig an med ämnet och 
att han i januari 1648 fått den första versionen färdig. Denna första 
Version känna vi genom en troligen 1650 påbörjad avskrift av Johan 
Ekeblad. En ny bearbetning föreligger i en annan avskrift, av 
Kristoffer Ekeblad, och sedermera arbetade Stiernhielm ytterligare 
på sin dikt, innan han 1658 gav ut den av trycket.

Själva ämnet hade länge sysselsatt hans fantasi. Från 1624 finnes 
på latin ett egendomligt utkast till en strid mellan dygder och laster, 
och även här är Hercules hjälten: »Hercules in medio constitutus 
est in bivio, uno scilicet pede ad virtutum, altero ad vitiorum castra 
vergens». Samma år, 1624, skrev han en latinsk dikt, Carmen 
jambicum dimetrum, i vilken han — såsom Swartling påpekat — 
»ger den första utformning åt några bland de tankar, som seder
mera upptogos i Hercules; skildringen av lustans och dygdens 
Väg, av fördömelsens fasor och paradisets sällhet företer i de båda 
skaldestyckena en likhet, som stundom sträcker sig till själva bild
valet».

Hercules vid skiljovägen var ju ett allmänbekant ämne, vilket, så 
vitt man vet, först behandlats i ett nu förlorat arbete av en grekisk 
sofist Prodikos. Detta refereras av Xenophon i dennes bekanta

Den slutliga avfattningen blev ganska olika:
Solen bärgas och var dag vansk.ar han ljuset i mörker, 
Men kommer upp och mörnar igen var morgon å skiftes. 
Människoliv icke så. När det en gång skrider under, 
Kommer det aldrig igen, men blir i det eviga mörka.
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Memorabilia, som således är allegoriens urkälla. Stiernhielm följer 
Xenophon tämligen noga, och vi behöva blott läsa början för att 
finna detta: »I sin första ynglingaålder gick Herakles ut och satte 
sig på en stilla plats, i tvivel om, vilkendera vägen (dygdens eller 
lastens) han för livet borde slå in på. Då såg han två högväxta 
kvinnor nalkas honom, den ena hövisk att skåda och ädel, av 
naturen smyckad med kroppens renhet, med blyghet i blicken, till 
sitt skick av måttfull sedesamhet, i vit klädnad; den andra gödd 
till yppighet och veklighet, sminkad i ansiktet, för att hon skulle 
tyckas både vitare och rödare, än hon i verkligheten var, med en 
sådan hållning, att hon skulle förefalla rakare, än hon var av naturen; 
ögonen höll hon vidöppna, och hennes dräkt var beräknad på, att 
hennes ungdomliga hull så mycket som möjligt skulle skimra igenom.» 
Till en början kan det ju förefalla, som om Stiernhielm endast gjort 
en fri, versifierad översättning av Xenophons prosa — ungefär som 
vid baletterna. Men man behöver ej läsa länge i hans dikt för att 
finna, att det betydande i denna alls icke ligger i det ytterst enkla 
händelseförloppet, och ej heller i de enskildheter, där han och 
Xenophon stämma samman, utan i andan av det hela. Av den 
antika allegorien har han gjort en äkta svensk dikt, förvandlat den 
till en kulturbild från 1600-talet och ett uttryck för stormaktstidens 
ädlaste tendenser. Det originella kan ofta ligga blott i en obetydlig 
språklig nyans, varigenom det grekiska förbytes till svenskt.

Xenophon var för övrigt icke hans enda källa, ty ämnet hade 
även, såsom en episod, behandlats av Silius Italicus i dennes epos 
Púnica, där Dygden och Lasten uppenbara sig för den unge Scipio 
Africanus. Såsom vi minnas hade det redan 1624 behandlats pa 
svensk vers i ett litet poem av Petrus Rudbeckius, och året 1624, 
då Stiernhielm var i Västerås, där han utan tvivel träffat Rudbeckius, 
är kanske icke alldeles betydelselöst. Samma år skrev nämligen 
Stiernhielm dels Carmen jambicum dimetrum, dels det nyss om
talade spelet mellan dygder och laster, och det ligger således en 
viss sannolikhet för, att han detta år från Rudbeckius fått det 
första uppslaget till ämnesvalet.

Som man härav finner arbetade han länge på sin dikt. Men då 
den först, 1648, blev bekant i manuskript, väckte den tydligen en 
stark förtjusning. Även Kristina tyckes ett ögonblick hava gripits 
av de språkpatriotiska idéer, åt vilka Hercules gav ett uttryck. 
Åtminstone hade hon en gång ett yttrande, som klingar mycket 
Stiernhielmskt. I ett rådsprotokoll från början av 1652 förekommer 
nämligen följande punkt: »Kom Kungl. Maj:t på den diskursen att 
man att kultivera det svenska språket inrättade här vid hovet en
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Academia, som i Frankrike brukas, därmed man kunde mönstra ut 
de främmande språken och bruka dess bättre vårt. Efter den saken 
hörer till kansliet, så skulle här billigt den saken två gånger i 
veckan företagas. Därunder hörde ock poesien, genom vilken språ
ket ock kunde excoleras.» Sedan förekommer dock intet om denna 
plan, som den ombytliga drottningen kort därefter utbytte mot en 
annan, mot den filologiska akademi, i vilken ingen enda svensk 
fick plats. Andra voro mera entusiastiska. Columbus berättar, att 
då man läste upp Hercules för Karl Gustav, blev denne så betagen, 
att han klagade över, att dikten ej var längre. Och Verelius skrev 
till Stiernhielm: »Din Hercules har kommit mig i händer. Vad 
jag under läsningen önskade att då haft tillfälle att tala med dig, 
du svenske Maro! Där fick jag anledning till det hopp, att även 
vårt modersmål skall kunna utbildas till skönhet. . . Många, jag 
vet det, skola taga dig till eftersyn. Man har blott saknat en att 
följa. . . Du har visat med din dikt, att intet finnes, som ej på 
vårt språk kan sägas både smakfullt och träffande.»

Orsaken till denna hänförelse var helt visst, att Hercules gav det 
första, konstnärliga uttrycket åt hela tidevarvets litterära strävanden. 
Hercules var en ända igenom svensk dikt, fylld av den nya tidens 
varma kärlek till fosterlandets språk, men på samma gång diktad med 
lydnad för antikens smakregler, sådana de av denna tid uppfattades.

Av poesiens arter ansågs epos vara den förnämsta, och det var 
på ett dylikt, som de skalder i främsta rummet försökte sig, vilka 
anslöto sig till den från Trissino utgående riktningen. Även Hercules 
avser att vara ett epos, nämligen enligt renässansestetikens upp
fattning av hjältediktens karaktär.

Det formella kravet var, att skalden skulle använda det »heroiska» 
versmåttet, d. v. s. hexametern, och denna fordran fyllde Hercules. 
Ett epos skulle vidare under allegoriens slöja behandla ett högt 
ämne och giva en moralisk lärdom. Denna uppfattning går långt 
tillbaka i tiden. Den av antikens hjältedikter, som under medeltiden 
företrädesvis var känd, var Vergilii Æneid, vilken ofta användes 
såsom skolbok. Det var klart, att medeltidens abstraktionslystna, 
skolastiska uppfattning ganska snart i skildringen av Æneas’ äventyr 
skulle se en djupsinnig allegori, så mycket mer som medeltidens eget 
epos med Roman de la rose redan mynnat ut i allegori. Men denna 
uppfattning fortlevde även under renässansen, till en del därför att 
humanisterna genom en allegorisk tolkning av antikens just ej all
tid så sedligt oförvitliga dikter bäst ansågo sig kunna försvara dessa 
ntot teologernas anfall; deras poetiker hava också formen av »apo
logier» för poesien.
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vad Gerusalemme liberata icke varit — en allegori.
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denna teori torde icke kunna 
Verelius hälsade honom icke

Dantes dikter äro djupsinniga allegorier, Petrarca förfäktade ivrigt 
det antika eposets allegoriska innebörd, och gentemot sina veder
sakare ansåg sig Tasso bäst kunna försvara sin Gerusalemme libe
rata med att i en avhandling söka bevisa, att det hela endast varit 
en allegori. Spenser tog steget fullt ut, och hans Fairy Queen är 
verkligen —
Diktens syfte — säger han — är att genom en dygdefylld lära ut
bilda en ädling, och för att göra framställningen mera påtaglig och 
behaglig har jag inlagt den i en historisk fiktion. »Häruti — fort
sätter han —- har jag följt alla de antika epikerna, först Homeros, 
som i Agamemnon och Ulysses personifierade en god styresman och 
en dygdig man, den ene i sin Ilias, den andra i Odysseis, vidare 
Vergilius, som avsåg detsamma med Æneas .. . För några kan detta 
synas mindre tilltalande, vilka föredraga en nyttig lära, enkelt fram
ställd genom en följd av nakna föreskrifter, framför en på detta 
dunkla sätt höljd i allegorisk förklädnad.» Men tiden fordrade en 
dylik behagfull dräkt för lärosatsen.

Inom den franska litteraturen, med vilken Tassos Discorsi inför
livades 1638, väckte denna lära livlig anklang, och i Le Bossus sa 
beundrade poetik definierades epopéen såsom »un discours invente 
avec art pour former les mœurs par des instructions déguisées sous 
des allégories d’une action importante qui est racontée en vers 
d’une manière vraisemblable, divertissante et merveilleuse». Men ett 
bättre exempel på ett epos enligt 
tänkas än Stiernhielms Hercules, och 
utan skäl som den »svenske Maro».

Redan formen var fullkomligt ny
Stiernhielm hade här upptagit det antika eposets stolta versmått, 
han hade lyckats böja det oövade svenska språket in under hexa
meterns lagar, och utan föregångare hade han skapat en episk stil- 

Ett antikt epos kunna vi nu ej kalla hans lärodikt, även om vi 
se bort från senrenässansens förblandning av epos och didaktiskt 
poem. Stiernhielm såg antiken med sin tids ögon. Liksom neder- 
ländarna fäste han sig i främsta rummet vid klarheten, även om 
han mer än dessa — inom dikten — hade sinne för den plastiska 
åskådligheten. Hans språk med dess omständligt genomförda bilder 
är mejslat efter de klassiska epikernas förebild, men hans uppfatt
ning av de mytologiska personligheterna är 1600-talets, ej antikens. 
I Hercules själv vill han ingalunda skildra den antike heroen utan 
en svensk yngling, som just utvecklas till sin fulla kraft genom att 
försmå allt utländskt glitter. Blott namnet är hämtat från antiken, 
och det är betecknande, att den av antikens hjältar, som mest till'
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talade skalden från det gamla bergsmannalandet i Dalarna, var 
Herakles, den minst attiske och mest bondske av de helleniska 
heroema.

Fru Dygd och Fru Lusta höra ock hemma inom 1600-talet. 
De uppträda väl draperade i en viss antik värdighet, men i grund 
och botten äro de goda svenskor från den karolinska tiden. 
Lustan skulle en sydlänning helt visst hava uppfattat på ett helt 
annat sätt, han skulle hava betonat hennes demoniskt lockande 
makt, och det är såsom Armida Tasso framställt henne; men Stiern- 
hielms dalkarlsöga såg kanske skarpare, och för honom var hon 
»sminkad och färgad». Icke heller Dygden erinrar om den syd
ländska uppfattningen. Hon är den gamla Götamatronan och liknar 
så litet som möjligt Dantes Beatrice, som ju i Divina commedia i 
viss mån kan sägas motsvara den svenska allegorien. Dygden 
saknar fullkomligt denna överjordiska skönhet, som italienaren for
drade av det godas representant; hon är ful som ett porträtt av 
en prästhustru från 1600-talet, men det ligger något rörande 
svenskt i den skildring, Stiernhielm giver av henne:

En trofast ädel gudinna.
Hon var sedig uti sin gäng och vördig av anseend’,
Viktig i later, full med allvar och ärlig av uppsyn, 
Brun under ögon och bränd av solsken, mager av hullet, 
Renlig i dräkt, snövit, av silverblänkande klädnad, 
Slätt och rätt och skär på det ärliga gamla maneret.

»Denna teckning av dygden — säger Malmström — helst när 
hon är iklädd kvinnogestalt, är ej synnerligen lockande, minst för 
en tjugoåring.» Kanske icke. Men nog är den svensk, denna 
bild av den solbrända, ärliga, trofasta kvinnan i sin enkla, renliga 
dräkt, och nog tänker sig den svenske bonden sin brud helst på 
samma sätt som den gamle dalaskalden. För Olavus Petri hade 
livets uppgift legat i arbetet, och i den punkten tänkte Stiernhielm 
och han lika. Han visste nog också, vad han gjorde, då han gav 
Dygden ungefär samma drag, som en nutida konstnär skulle hava 
givit en allegori av arbetet, ty under den gestalten föreställer sig 
hog en dalabygdens son den kvinna, som han vill göra till moder 
at sina barn och till maka i sitt hem.

Hela dikten har — om uttrycket kan tillåtas — något av dal- 
harlsantik hos sig. Grundtonen är svensk, men därjämte vilar det 
över den en stämning av antik bondevärld. Man har ej orätt kallat 
Stiernhielm en svensk Hesiodos, ty han liknar den bæotiske skal-
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den icke blott däri, att hans uppfattning är bondsk, men också 
däri, att hans framställning är klassiskt behärskad och plastisk.

Är nu denna allegori endast en serie av triviala moralsatser, om
skrivna på hexameter? Av innehållet kunde man ju så förmoda, 
ty det hela består nästan blott av Lastens och Dygdens förma- 
ningstal till den unge Hercules. Men den, som av Hercules blott 
uppfattar den banalt moraliserande tendensen, har icke förstått 
Stiernhielm. Diktens storhet ligger icke blott i den följd av poetiskt 
åskådliga bilder, som Stiernhielm här upprullar, eller i de kärn
fulla satserna, som stundom erinra om Havamals, utan framför allt 
i den stämning, som fyller denna äkta karolinska dikt. Sällan pre
dikas förgängelsens majestät med samma kraft som här, men sällan 
också det evigas makt. Över gruset av mänskliga förhoppningar, 
mänsklig storhet, kraft och ungdom reser sig såsom det enda be
stående: den rena viljan. Och i denna sats har stormaktstiden 
funnit sitt ädlaste uttryck.

Det kopparstuckna titelbladet till originalupplagan av Hercules (1658).



STIERNHIELMS EFTERFÖLJARE

LAND Stiernhielms dikter räknade man, ända 
till för kort tid sedan, också Bröllops-be- 
swärs ihugkommelse. Men efter Johan Nord
ströms skarpsinniga kritik torde detta ej 
längre vara möjligt. Redan de yttre skälen 
tala avgjort emot den hävdvunna åsikten. 
Dikten trycktes först 1818 — av Hammar
sköld — och då såsom Stiernhielms. Ham
marsköld saknade icke fog för sitt antagande, 

ty i handskrifter av dikten från 1600-talets sista år uppgives verk
ligen Stiernhielm såsom författare. Men riktigheten av dylika upp
gifter är ofta mycket tvivelaktig, och denna visar väl ej mer, än 
att en dylik — kanske ogrundad — tradition fanns något eller 
några årtionden efter skaldens död. Mot denna gissning kan man 
emellertid uppställa det tungt vägande faktum, att Stiernhielms 
nära vän och kollega i antikvitetskollegiet Schefferus i sin ytterst 
noggranna bibliografi Svecia literata, där han uppräknar Stiern
hielms skrifter, icke upptager denna; ej heller Heysig, som sökte 
att finna alla möjliga fel i den av Wennæsius utgivna upplagan av 
Svecia literata, vet, att Stiernhielm skrivit en dylik dikt. Men det 
finnes ett ännu mera avgörande bevis. Stiernhielm utgav själv på 
Columbus’ enträgna begäran en samlad upplaga av sina dikter, 
Musæ suethizantes (1668). Men i denna tog han icke in Bröllops- 
beswären. Därav följer — så vida han var författaren — antingen 
att han skrivit dikten efteråt, mellan 1668 och 1672, hans dödsår, 
eller att han ansett den för obetydlig att intagas i samlingen. Att 
Stiernhielm skulle hava skrivit denna dikt, sedan han fyllt 70 år, är 
högst osannolikt, ty dess författare är tydligen en ung man, en av 
brudparets vänner, och det andra alternativet är ännu mera osanno
likt. Stiernhielm tyckes i sin upplaga hava tagit med rubb och stubb, 
t- o. m. översättningarna av upptågen och Viola di gamba-gåtan, 
och man kan då ej förstå, varför en så betydande dikt som Bröllops-

Bröllops- 
beswärs 
ihugkom

melse.
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dessa båda skildringar icke skrivits oberoende av varandra, 
vara klart, likaså att uppslaget kommit från Hercules. Men

löper här och 1er med lek och ljuvliga pusser, 
till jungfruna går, fast stolter, dansar och studser, 
sitter hängande våp, halvsovande, gäspande, tunglynt. 
med trotsigt pock gör mången i stugone misslynt, 
ger upp andan och allt och Bacchi soppa betalar, 
sitter här och gråter, en annan på skinkone ropar, 
vill röka tobak, en annan upphoppar i taket, 
av kärleken är upptänd till visor och älskog,

Av de modiga kämpar
Raglar här en, en staplar, en stupar och falla de hopvis.
Välter här en i bänk, så ränner en huvud i väggen,
En ger upp andan och allt; en somnar, och kivar en annan:
Annor gråter och 1er den tredje; en sitter och kväder, 
En plägar älskog, och bannas en annan om alla sju tusen.

En
En
En
En
En
En
En
En
Sitter, lallar och trallar i vrå, en ropar och skriker,
En spelar kort, en sitter i bänk, både kraklar och krubbar,
En vill knivas i kväll, en annan fordrar i morgon etc.

I den andra dikten skildras, hur det går till vid ett bröllops- 
gille:

Att 
torde 
om så är, måste Bröllops-beswären tidigast hava skrivits på 165O' 
talet, och Stiernhielm, som då var gift, kan icke vara författaren. 
Men väl kan man förstå, att dikten just på grund av dylika lik
heter några årtionden efter Stiernhielms död kommit att tillskrivas 
honom.

Nordström har trott sig återfinna den sannskyldige författaren 
i en viss för övrigt ganska okänd Johannes Rudhelius, som skrivit 
några bröllopsdikter, vilka äro starkt påverkade av Hercules. Det 
är möjligt, att han har rätt, men jag har här icke känt mig över-

beswären skulle hava uteslutits. Dessutom har dess författare en 
uppgift om sig själv, som avvisar all tanke på Stiernhielm. Då han 
talar om vad som till ett hushålls nödtorft kräves, tillfogar han: 
»Det för mig, som ogifter är, svårt vore beskriva». Men Stiern
hielm hade gift sig redan 1630, och hans hustru avled först 1663- 
Vill man nu tillskriva honom Bröllops-beswären, måste dikten så
ledes hava författats före 1630. Utom att det, litteraturhistoriskt 
sett, synes vara alldeles omöjligt att förlägga den till en så tidig 
period, motsäges en dylik datering därav, att flera partier utan allt 
tvivel måste betraktas såsom klara imitationer efter Hercules. Ett 
exempel kan vara nog. I Hercules skildras ett dryckeslag:



tygad av hans skäl, och jag tror, att man tills vidare gör rättast 
i att betrakta författaren såsom okänd. Men ett är säkert: han var 
en av mästarens trognaste lärjungar, han har tillägnat sig både 
dennes stil och åskådningssätt, och han kan icke frånkännas en 

' betydande poetisk begåvning. Han har Stiernhielms kraftiga, om 
den nederländska målarkonsten påminnande realism, men å den 
andra sidan kan ej förnekas, att hans tavlor ej sällan bli väl detalj
rika, vida mera än mästarens; man behöver i detta fall blott jämföra 
de båda nyss citerade skildringarna i Hercules och i Bröllops-beswären. 
Likaså slår realismen ofta över i en väl kraftig och rent stötande 
naturalism. Det språkpatriotiska inslaget saknas alldeles. Inga lån
ord från fornspråket finnas här, och detta var dock en huvudpunkt 
i Stiernhielms skaldskap. Till sist och viktigast: den förening av 
antikt och germanskt lynne, som finnes i Hercules, återfinnes icke 
hos lärjungen. Det antika inslaget besticker sig till hexametern, 
som givet står tillbaka för Stiernhielms, men uppfattningen har 
intet, som erinrar om antiken. Det var blott realismen hos Stiern- 
hielm, som han förstod att uppfatta.

I den föregående upplagan av detta arbete jämförde jag Bröllops- 
beswärs ihugkommelse med Tobie comedia, som på sätt och vis kan 
betraktas såsom den dikt, som gav tonen åt reformationsperiodens 
bröllopskväden. Äktenskapet hade i Olavus Petris drama endast 
framställts under pliktens form, och den allvarliga protestantiska 
pliktkänslans djupa slagskugga hade tungt fallit över skildringen 
av de båda ungas slutliga förening. Stormaktstidens bröllopskväde 
är däremot i första rummet en festglädjens dikt, som så litet som 
möjligt ordar om äktenskapets plikter, utan i stället föredrager att 
med ett vågat, ofta plumpt skämt jaga blodet upp åt brudens 
kinder. Bröllopskvädet blir en företrädesvis komisk dikt, som be
sjunger livets njutningar — ofta med en för vår tid rå kraft. Jag 
tror fortfarande, att detta är rätt. Men jag kan också instämma 
med Nordström, då han särskilt om denna dikt framhåller, att den 
även sammanhänger med den äldre tidens religiösa och okonstlat 
realistiska bröllopskväden. Det är sant — säger han — »att Bröllops- 
beswär är en festglädjens dikt, men festglädjen är blott en ram om
kring en tavla av det allvarligaste innehåll. Jag skulle vara böjd att 
tro, att Bröllops-beswären just i blandningen av dessa element är 
den kanske mest svenska av 1600-talets alla dikter. Hercules ger 
oss seklet mer i högtidsdräkt, i ett sublimt ögonblick, Bröllops- 
beswären däremot en bild av dess människor i det verkliga livet. 
Praktbegäret och njutningslystnaden, typiska för storhetstidens seger- 
druckenhet, konfronteras med bondelivets trista och ofrånkomliga
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vardaglighet, med dess kamp och strid mot fattigdom och nöd. Men 
över allt detta höjer sig den förtröstansfulla religiositet, som var 
styrkan hos stormaktstidens svenskar.»

* * 
*

Stiern- Man har talat om en Stiernhielms »skola» — delvis med rätta, 
tneims ¿eivjs me¿ orätt. Ser man på 1650- och 1660-talens ganska rik- 

haltiga och estetiskt alls icke obetydande tillfällighetsdiktning, be
härskas denna alldeles otvetydigt av Stiernhielm, särskilt av hans 
Hercules, och så till vida kan man tala om en Stiernhielms »skola», 
i vilken mycket av mästarens världsåskådning och hans förkärlek för 
de antika versmåtten gå igen. Men de hithörande skalderna skriva 
antingen under ännu ej tydda pseudonymer eller bära för övrigt 
okända namn. Ser man däremot på de mera bekanta poeterna, är 
det endast Urban Hiärne — vilken skrev den svenska litteraturens 
första antikiserande tragedi, liksom Stiernhielm skrev dess första 
antikiserande epos — samt i viss mån Spegel och Columbus,' som 
kunna räknas hit. De övriga såsom Lucidor och Runius, att ej tala 
om Dahlstierna, Werwing och Triewald äro alla så gott som obe
rörda av den antikiserande riktningen. Men även hos dem går 
mästaren dock igen i mycket. Kvar stod, också hos dessa senare 
skalder, Stiernhielms livliga känsla för diktens konstnärliga betydelse, 
och kvar levde detta goda, glada svenska lynne, som med honom 
för första gången tagit sig ett uttryck i poesien.

Om Hiärne får jag tillfälle att i ett annat sammanhang tala. 
Columbus’ Såsom Stiernhielms direkta lärjunge räknade den närmaste efter- 

biogreifi. v^rjc[en J första rummet Samuel Columbus, och dock var denne till 
hela sin anläggning ganska olik mästaren.

Ehuru död vid unga år, lyckades Columbus i hög grad förvärva 
samtidens uppmärksamhet och sympatier, och detta kunna vi lätt 
förstå. Såsom språkforskare hade han ett ovanligt klart huvud, 
såsom lärare tycktes han hava skött sig med oklanderlig samvets- 
grannhet, i umgänget var han vinnande, älskvärd och glad, och 
om hans skämtlynne vittna icke blott hans stundom väl drastiska 
bröllopskväden, utan ock hans så ofta anlitade samling Mål-roo 
eller Roo-mål med dess många karakteristiska anekdoter. Men 
ehuru Columbus var fylld av den karolinska tidens sunda livs
glädje, var han dock icke en man av samma virke som Stiernhielm- 
Hans kroppskonstitution tyckes hava varit svag, och blott 37 ar 
gammal skattade han åt förgängelsen.

Samuel Columbus tillhörde en lärd, musikalisk och poetiskt be
gåvad släkt. Både fadern och brodern voro berömda latinskalder, 
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och såsom sådan började ock Samuel Columbus. Han var född 
1642 och blev student 1659, sedan han förut gått i Västerås skola, 
som väl då var den förnämsta i riket. Vid universitetet studerade 
han »poesi» och klassiska språk. Hans närmaste umgänge var 
Urban Hiärfie och bröderna Wollimhaus, således det mest litterära 
studentkotteriet, och det var i denna krets, som herderomanen Stra- 
tonice började. Columbus var även med bland dem, som uppförde 
vårt första antikiserande drama, Hiärnes Rosimunda. Men så vitt 
man vet, hade han då ännu ej skrivit några svenska dikter, utan 
blott latinska. Så blev han informator för tverine bröder Blixen- 
cron, och nu kom han att vistas växelvis i Uppsala och huvudstaden. 
Han kom därigenom in i en ny miljö, och av särskild vikt var, att 
han nu blev bekant med Stiernhielm, hos vilken han blev ett slags 
amanuens. Troligen var det under intrycken från denna nya um
gängeskrets, som han nu började att skriva även svenska dikter; 
den äldsta kända är från 1667. Med all sannolikhet hade han där
till blivit uppmuntrad av Stiernhielm, och tillsammans med mästaren 
skrev han 1669 ett Spel om Herculis wäge-wal, en dramatisering 
av den berömda dikten i form av en balett, som sannolikt upp
fördes i Stockholm inför konungen av den f. d. Hiärneska truppen 
vid universitetet.

Vid julen 1670 fick Columbus en ny plats, såsom informator för 
den bekante holländske köpmannen Mommas söner eller — som 
de då efter adlandet hette — Reenstierna. På hösten 1674 sattes 
han såsom deras guvernör i tillfälle att företaga en längre utländsk 
resa. Därvid slogo de sig först ner i Leipzig, vid vars universitet 
de stannade i två år, och över Holland och England fortsatte de 
sedan till Paris, där uppehållet också blev tvåårigt. Meningen var — 
såsom Columbus skrev till sina disciplars fader — att man där skulle 
beflita sig om »tre ting» : studier, förfarenhet och seder, ty Frank
rike hade av ålder namnet »att vara en skola av all hövlighet». I 
Paris råkade de också samman med en hel massa av unga svenska 
ädlingar, som voro där i samma syfte, och man märker, huru kraf
tiga impulserna från Frankrike redan nu börjat bliva. Inom littera
turen är Columbus den förste, hos vilken de kunna iakttagas.

Först på nyåret 1679 vår skalden tillbaka i Sverige, som det 
tyckes full av verksamhetslust. I maj skrev han ett brev till De la 
Gardie, vari han anhöll om en professur i Uppsala, och i detta 
nämnde han ock, att han tänkte fortfara »med några vackra kome
diers översättande». Och kan jag — skriver han — »icke nogsamt 
beskriva den härliga smak, som jag i de fransyska komedier, isyn
nerhet Molières —• och Corneilles några — funnit haver. Och för-
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modar jag mig göra mitt kära fosterland en angenäm tjänst, om 
jag dem på svenska översätter. Docent et delectant. Och ser jag 
först efteråt, vad hälsosamt och berömligt anslag Eders Höggrevliga 
Excellens hade, då Eders Höggrevliga Excellens lät fordom sig be
haga sådant mig att tillråda». Men då detta blott kunde bliva »ett 
biverk, som i pungen ringa indrager», så anhöll han om en fast 
plats. Ännu i början av maj var han således arbetsför. Men i 
brevet talar han ock om »en mig just ansättande sjukdom, vilken 
jag denna ortens ruggota vårväderlek och dess långliga köld som 
ock spisens förändring tillskriver». Denna sjukdom, vilken då ännu 
ej tyckes hava varit särskilt hotande, skulle emellertid bliva hans 
död. Han tyckes alltid hava haft ett svagt bröst och fick nu en 
lungsjukdom, som endast två månader senare, den 8 juli, slutade 
hans liv.

Columbus’ Ehuru han således endast blev några och trettio år, var hans poe- 
'"ktcI- tis|ja kvarlåtenskap vida större än Stiernhielms. Först ganska många 

bröllops- och begravningsverser, vilka han skrivit för att glädja eller 
trösta vänner och bekanta. Och strax innan han anträdde resan 
till utlandet, hade han utgivit två stora diktsamlingar, Odæ sve- 
ticæ och Den bibliske werlden, båda tryckta 1674. I Leipzig fort
satte han sin diktning, skrev nu också för språkövningens skull på 
tyska, och även där gav han, 1676, ut en samling: Rådrijk oder An- 
weiser zur Tugend med poem på tyska, svenska, franska och latin; 
av dessa synes det yppersta vara en omarbetning av Lustwins sång 
i Herculis wäge-wal, här kallad Lustwins gavott. Vidare före
komma i Rådrijk två egendomliga fragment, kallade Grammunder- 
Barnehold, som möjligen utgöra omarbetade och lösbrutna partier 
ur en äldre, kanske redan i Sverige skriven balett om den för
lorade sonen, som Columbus ■—■ enligt Castréns icke osannolika 
hypotes — delvis arbetat in i den dramatisering, som han och Stiern- 
hielm gjorde av Hercules.

Under uppehållet i Paris var Columbus ännu flitigare. Utom de 
översättningar av franska teaterstycken, som han här troligen bör
jade, men vilka, så vitt man vet, äro förlorade, skrev han åtminstone 
två stora arbeten på prosa, En svensk ordeskötsel, varom jag redan 
talat, och anekdotsamlingen Mål-roo eller Roo-mål. Dylika samlingar 
voro under renässansen ytterst vanliga, vanliga i Frankrike även på 
Columbus’ tid, och flera av hans anekdoter äro blott lokaliserade 
översättningar från franskan. Men bland dessa har han också in
fogat två karakteristiker, av Stiernhielm och Lucidor, och dessa 
höra till det yppersta, som hela stormaktstiden åstadkommit, ty de 
båda skalderna stå här fullkomligt levande framför oss, och i för- 
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niågan att få fram det karakteristiska är det icke många svenska 
biografer, som kommit upp till Columbus. l6oo-talets realism får 
här sitt kanske mest konstnärliga uttryck.

Vid sin död efterlämnade Columbus också ett i Paris påbörjat, Columbus’ 
men aldrig fullbordat epos, som likväl föreligger i flera omarbet- lyr,k' 
mngar. Det heter Den swenske konungs-son och skulle vara en 
hyllningsdikt till den unge Karl XI samt särskilt förhärliga hans 
bragder i det skånska kriget. Men dit hann Columbus aldrig. Den 
bevarade början rör sig med ett motiv från Hercules. »Den väne 
prins», ännu en oförsökt yngling, är ute och vandrar »i fagra rosen
lundar», då Dygdgudinnan uppenbarar sig för honom. Liksom i 
förebilden håller hon ett förmaningstal till ynglingen, och följden 
av detta blir, att den unge fursten reser till Uppsala, »en höglärd 
stad, en gammal gudavåning», att där utbilda sig för sitt höga kall. 
Längre kom Columbus icke. Poetiskt var detta måhända ingen för
lust, ty för krigiska skildringar låg nog icke Columbus’ begåvning 
Och knappast heller för ett epos över huvud. Han var lyriker och 
år det även här. Likväl ha dessa fragment sitt intresse. Trots 
lånen har tonen i det hela ej den ringaste likhet med Hercules, 
Och i stället bebådar Den swenske konungs-son alldeles tydligt 
1700-taletS »pseudoklassiska» epopée. Man behöver blott läsa 
början:

Jag sjunger om en kung, en oförskräcktan hjälte,
Som i de Skåners land sin fiende tappert faite. 

Tre segrar han å rad emot de danske vann, 
Förr’n han sitt ålders år det tjugoandra hann.

Let är ju redan anslaget till Dalins, fru Nordenflychts och Gyllen
borgs så sövande hjältedikter. Efter dylika högtravande dikter 
bör han ej bedömas, och hans betydelse ligger på ett helt annat 
håll, i lyriken.

Mera fint danad än de flesta andra av stormaktstidens män, för
stod han bättre än desse att uppfatta just skönheten i den tillvaro, 
som omgav honom. De bästa partierna i hans religiöst-episka dikt 
Len bibliske werlden äro de, i vilka han skildrar Paradisets fäg- 
ring, och ett mycket ofta återkommande tema i hans diktsamling 
Ldæ sveticæ är, att livet trots alla vedermödor likväl är en härlig 
gåva. Vad är dock — säger han i en gravskrift —■ »livet för ett 
ädelt ting! Ty såsom döden intet annat vill säga än fördärv, ruin 
Och undergång, så vill ock livet egentligen intet annat kungöra än 
ljus, kvickhet, blidhet, föda, umgänge, vänskap, förmerelse, hopp 
Och uppkomst», och i en dikt utbrister han:
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Är det ej klagan värt, att vi Guds ädla gåvor,
Vår ungdoms mod och makt, mång jordens sköna håvor 
Ej längre till vår lust och nöje njuta få?
Bäst vi därmed umgå, så måst vi därifrå.

Ack himmel! Vi är dock vårt liv så stackot blivit,
Vi har naturen oss ej tusen år medgivit, 
På vilka vi Guds verk på jorden måtte se, 
Allt till den högstes lov och vår förnöjelse.

Det är av tillvarons skönhet han företrädesvis njuter, och hans 
livsglädje har icke samma starka, bullrande lynne som Stiernhielms. 
Hos denne hade glädjen över livet varit en kraftig och genomsund 
människas; hos Columbus har denna glädje tagit färg av en bräck
ligare naturs elegiska längtan efter hälsans kostbara gåva, och även 
här, som i så mycket annat, förebådar han Frese. Under det att 
Stiernhielms livsglädje går i den karolinska tidens kraftiga dur, ga1' 
denna i moll, och denna veka ton är Columbus den förste, som 
anslår.

Då man först läser Columbus’ dikter, göra dessa icke någof in
tryck. Författaren förefaller väl mycket såsom en juste-milieu’ens 
man, vilken lillgammalt undviker alla överdrifter och tämligen snus
förnuftigt håller sig till den gyllene medelvägen. Han vill — ett 
ofta återvändande tema — »foga sig visligt efter vinden» och reva 
seglen, när det blåser för starkt, under det att t. ex. Englands re
nässansskalder älskat att för fyllda segel styra ut över bränningarna.

Men studerar man dessa dikter närmare, finner man, att man hal 
framför sig en för sin tid verkligt betydande skald, vars försagdhet 
till en god del vilade på ett harmoniskt sinnes estetiska ovilja mot 
alla överdrifter. Flan var icke de nya och djärva tankarnas skald, 
utan en lyriker, som lät sitt öra smekas av ordens välljud, och 1 
detta avseende är han den förste inom vår vitterhet. Han tillhörde, 
som sagt, en genommusikalisk släkt, och detta röjer sig ock i hans 
visor, särskilt i den ypperliga Lustwins gavott med de fem sinnena, 
som nästan verkar såsom ett musikstycke, även då man blott läser 
denna dikt, och rent härlig är den i dialogen Grammunder-Barne- 
hold inlagda sången; vars strofer stundom erinra om Atterboms 
finaste centrallyrik. Någon musikalisk grundton hade icke funnits 
i Skogekär Bärgbos Sonetter eller visor, ej heller hos Wivallius- 
Stiernhielms dikt gör ett övervägande antikt-plastiskt intryck, och 
den gamle dalaskalden saknade alldeles de fina känselnerver, som 
stodo hans yngre landsman till buds. För Columbus voro de fem 
sinnenas retningar fullt levande, under det att Stiernhielm hade visât 
germanens okänslighet för de mera subtila sinnesintrycken. Det ar
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ur denna synpunkt av intresse att jämföra det tal, som Stiernhielm 
låter Lustan hålla, med den sång, som samma figur sjunger i Lust
vins gavott. Hos Stiernhielm heter det:

Mig följ! Träd mig bi! På lust och fröjdige dagar 
Skall dig ej vara brist. Skönt kvinnfolk, lustige bröder, 
Spel och sång, gott vin, mjuk säng och kräsliga rätter 
Dig skola vara beredd så natt som dag och all ögn-blick.

Lättja skall bädda din säng och Lättja skall söva din ögon, 
Kättja skall väcka dig upp och Kättja skall blåsa dig eld upp, 
Flättja skall vara din id och Flättja skall vara ditt arbet.

Kopparstick från titelbladet till Columbus, Den bibliske werlden.

Den, som på detta sätt tecknar sinnesretningarnas lockelser, har 
för visso själv aldrig erfarit något av deras estetiskt berusande makt. 
Men hur levande framträder icke denna i Columbus’ vers med dess 
för 1600-talet rent smältande välljud:

O Hercules, när dig olust och sorger möta, 
Skall kornemust och druvosaft

Med Ceres kraft
Dem strax ur vägen stöta.

Vad vedervärdigt är, skall du ej nånsin sköta.
Nektar, Ambrosia skall dig din mun försöta.
Då skall du finna dig uppsatt till gudars bord, 

Dig själv odödlig gjord.

.Den typ, som Columbus skapat i Lustwin, sinnesnjutningens 
representant, vilken i viss mån uppträder såsom Dygdens motsats,
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är också karakteristisk för honom. Stiernhielm skulle helt visst 
hava målat honom med samma drastiska färger, som han begagnat 
för Kättja, Rus och andra av Lustans följeslagare, men Columbus 
har icke hjärta att bryta staven över den stackars Lustwin, som 
trots sina snedsprång dock städse bevarar hela sin medfödda älsk
värdhet.

Columbus är således något vida mer än blott Stiernhielms lärjunge. 
Han är en självständig skald.

I den musikaliska begåvning, som var honom medfödd, låg 
dessutom ett subjektivt element, som var främmande för tiden 
i övrigt och genom vilket han kan sägas bilda övergången till 
en följd av senare skalder. Han är härigenom Freses före
gångare, liksom denne är fru Nordenflychts, som å sin sida före
bådar Thorild och Lidner, hos vilka denna subjektivism, som 
hos Columbus endast finnes såsom en späd brodd, framstår i 
hela sin fulla kraft.

Den Columbus försökte sig ock på ett religiöst epos, och ett dylikt
weriden också för hela tidslynnet under senrenässansen. Början hade 

gjorts av Torquato Tasso, vars Gerusalemme liberata var ämnad 
att vara ett klassiskt epos, men även och framför allt ett kristligt; 
dikten firade ju striden om Jerusalem, de kristnes Troja, samt var 
fylld av den nyvaknade katolicismens hela svärmiska trosnit. Det 
var samma mål, som hägrade för den främste av de hugenottiska 
ronsardisterna, Salluste Du Bartas, då han skrev senrenässansens 
kanske mest berömda och efterbildade dikt, La première sepmaine, 
i vilken han besjöng skapelsedagarna, och det var detta mål, som 
slutligen nåddes av riktningens djupast anlagde skald — John Milton, 
författare av Paradise lost.

Möjligen var det från Du Bartas, som Columbus fick uppslaget 
till Den bibliske weriden, som helt visst avsåg att vara ett försök 
till ett skapelseepos. I fem jämförelsevis korta dikter skildrar för
fattaren först världens och Adams skapelse, Paradisets lustgård, 
Evas födelse och syndafallet, övergår därefter till att i två dikter 
behandla den försoning, som skedde genom Kristi födelse, samt 
slutar med en dikt om den yttersta domen och uppståndelsen. 
Redan av denna innehållsredogörelse märker man, att den episka 
tråden är ganska svag, och vi kunna knappt heller betrakta Den 
bibliske weriden annat än som en samling lyriska dikter av religiöst 
innehåll. Men i vår religiösa poesis historia äro de ej utan sin 
märklighet. »Eders högvördighet — säger Columbus i dedikationen 
till ärkebiskop Stigzelius — är icke okunnigt, att jag några år vid 
den kungl. akademien i Uppsala för detta mig har uppehållit, i
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vilken tid jag må bekänna mig såväl på Sions berg som på Parnass 
min största förlustan och käraste vistande haft hava.» En dylik 
sammanställning av Sion och Parnassen hade helt visst av reforma
tionstidens män, av Olavus Petri och Paulinus Gothus, ansetts såsom 
rent hädisk, och i själva verket anger denna sammanställning också 
en ny period. Den betecknar avslutningen av reformationstidens 
konstlösa rimmerier, vilka endast haft till syfte att giva läsaren en 
religiös uppbyggelse, och den angiver, att man av den religiösa 
dikten nu även fordrade, att den skulle vara ett konstverk. Utan 
att Columbus själv misstänkte det, uttalade han med dessa ord, att 
den gammaldags fromma uppfattning, som tagit sig ett uttryck i de 
barska och knaggliga rimmen, nu var förbi, att världsligheten, som 
segrat på alla andra områden, nu också bemäktigat sig den reli
giösa dikten, och att dennas syfte nu icke längre var blott religiöst, 
utan ock estetiskt.

* * 
*

Den bibliske werlden utgick väl under löoo-talet i ännu en upp
laga, 1687. Men redan två år förut hade ett annat arbete utkom
mit, som i samtidens smak vida överglänste Columbus’ skapelse
dikt. Det var Spegels Gudz werk och hwila. I författaren såg 
samtiden Sveriges Du Bartas, och även om eftervärlden ej kunnat 
dela den beundran, man fordom hyste för hans diktskapelse, kVar- 
står dock alltid vördnaden för en av kyrkans icke blott mest be
tydande utan även ädlaste personligheter, och på grund härav hava 
vi också en skyldighet att något närmare sysselsätta oss med hans 
livsgärning.

Haquin Spegel föddes 1645 i Ronneby i Blekinge, då ännu en 
dansk provins. Fadern, en fattig handlande, var dock svensk och 
hade endast några rrfanader före sonens födelse flyttat bort från sin 
fosterbygd i Småland.

Haquin Spegel var, som det förefaller, ej från början av sin 
studiebana bestämd för det prästerliga kallet. Från Ronneby över
flyttades han till Lunds katedralskola, som före universitetets upp
rättande ännu kunde betraktas såsom en högre undervisningsanstalt, 
begav sig därifrån till universiteten i Greifswald, Rostock och Witten
berg, Leipzig och Köpenhamn samt utsträckte resan vidare till 
Holland och England. Överallt tyckes han -— trots de korta uppe
hållen — hava drivit grundliga studier, men även ägnat sin upp
märksamhet åt det praktiska livets företeelser. Förmodligen var 
det också under denna resa, som han lade grunden till sin i 1600-

Spegel.

Haquin 
Spegels 
biografi.
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talets Sverige enastående kännedom om den då moderna europeiska 
litteraturen, varom det berömda företalet till Guds werck och 
hwila vittnar. Vid hemkomsten blev han informator först hos 
burggreven i Malmö, Ehrenberg, sedan hos riksamiralen Gustaf 
Otto Stenbock, med vars söner han begav sig till det nyinrättade 
universitetet i Lund. På Stenbocks uppmaning lät han då 1671 
prästviga sig, och samma år utnämndes han till änkedrottningens 
hovpredikant. Därigenom kom han i beröring med Karl XI, vilken 
snart insåg, vilken stor praktisk begåvning här fanns att taga vara 
på, och efter denna stund gick det raskt med befordringarna. Vid 
blott trettio års ålder kallades han till konungens överhovpredikant, 
superintendent över fältprästerna samt præses i hov- och fält
konsistorium. Efter krigets slut, under vilket han troget stått vid 
den unge konungens sida, utnämndes han till superintendent över 
Gotland, som då med hänsyn till försvenskningen behövde en 
kraftfull stiftschef. Från Gotland kallades han 1685 till biskop 
över Skara stift, därifrån förflyttades han 1691 till Linköpings 
biskopsstol, och 17II steg han slutligen till kyrkans högsta värdig
het, i det han då utnämndes till Svea rikes ärkebiskop. Såsom 
sådan avled han I/14-

Kanske mera än Svedberg kan Spegel sägas hava varit själen 1 
den kyrkliga verksamhet, som utvecklades under denna tid. För 
psalmbokens revision arbetade han nitiskt, om hans verksamhet för 
den nya katekesen har redan talats, även i förarbetena för den nya 
kyrkolagen deltog han, likaså i bibelöversättningen, för folkbild
ningens höjande och skolväsendets förbättring har kanske ingen av 
Karl XI:s män uträttat mera än han, såsom stiftschef var han den 
måhända dugligaste under denna tid, jämte Svedberg var han vidare 
den främste av de samtida predikanterna, och dessutom uppträdde 
han såsom kyrkohistoriker och ordboksutgivare samt utvecklade 
slutligen en åtminstone till omfattningen större poetisk verksamhet 
än någon av hans föregångare och samtida.

Spegel var en ovanligt ren karaktär, fri både från egennytta och 
småsinthet, och hos honom framträda otvivelaktigt ortodoxiens 
vackraste sidor: dess laglydnad, dess plikttrohet i ämbetsutövningen, 
dess visserligen nyktra, men praktiskt kloka, från överdrifter och 
svärmeri fria uppfattning. För Spegel var dessutom den Augs- 
burgiska bekännelsen icke blott lära, såsom den var för så många aV 
hans samtida; han var också en oskrymtat from man, även orn 
han icke ägde Svedbergs mera rika temperament och varma känsla 
och även om förståndsklarheten hos honom var mera utvecklad än 
känslan. I lärdom var han Svedbergs överman, och den citat-
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rikedom, som man finner i hans skrifter, röjer en verkligt storartad 
beläsenhet, icke minst på det skönlitterära området. Få av denna 
tids män voro hans likar i varm och hängiven kärlek till foster
landet. Vid det stormiga utskottsmötet 1710 förde Spegel ordet i 
prästeståndet. Det gällde nu tunga, extraordinära bevillningar, och

rf(ac e/T, facu/ veneranda •/><££& C £d7. 
t&ùpremiu mitra quem decoravit /tonos.

<Si putcu. doctrina, anitni Constantia reoti.
Ct gravitas, tanto munen digna, vim wL

c£n sirnul sculpt pofient; hoc ptderitu art.
C. _ Ga/nus hoc. toto^nunoüid in erbe Joret1 tuai AtoriMnK* >r/t. ____ ■ - '“-i

;

W' 
»? :

Haquin Spegel.
Efter kopparstick av E. Brenner.

dessa bekämpades ivrigt; t. o. m. Svedberg förklarade: »vi måste 
också laga, att det icke alldeles går under med vårt stånd». Den 
som då kraftigast förde det olyckliga fäderneslandets talan, var 
Spegel: »Vi måste hjälpa något var — yttrade han —■ eljes går 
det aldrig an. Vad förslag man ock giver, lära vi intet slippa där
med; något måste vi efter vår underdåniga plikt nu kontribuera. 
Var och en får lov att hjälpa efter sin yttersta förmåga, och när 
vi det gjort, kunna vi hava ett tryggt och gott samvete.»
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Medan han ännu var superintendent på Gotland, påbörjade han 
en fullständig parafras av Davids psalmer,1 troligen i syfte att genom 
dessa sånger vänja folket vid det nya fosterlandets språk. Snart 
hade han hela Psaltaren färdig i svensk omskrivning; och 1688 
utgav hans beskyddare och vän Lindschöld en mindre del av dessa 
dikter — jämte åtta av sina egna — i ett arbete, kallat Barna 
bibel, vars första upplaga fyra år tidigare utkommit utan dessa 
dikter. Meningen var, att den fullständiga parafrasen strax därefter 
skulle utgivas, och Spegel hade redan gjort upp kontrakt med 
boktryckaren Keyser. Därmed stannade emellertid företaget av. 
Den kort därefter sammanträdande psalmbokskommittén erhöll i 
stället Spegels parafras till "sitt förfogande, men den efterkom icke 
hans önskan att i psalmboken för sig upptaga en fullständig parafras 
av Davids psaltare; endast omkring trettio av dikterna infördes i 
den Svedbergska psalmboken, och detta antal inskränktes än ytter
ligare i den definitiva redaktionen av 1695.

Mera lyckade än dessa parafraser av Psaltaren synas mig Spegels 
översättningar och bearbetningar av tyska protestantiska psalmer av 
Paul Gerhardt, Rist, Franck med flera. Dessa bearbetningar, som 
först — dock blott till en del — utgåvos i ett bihang till 1686 års 
Manuale, hava visserligen icke de gamla, barska protestanthymnernas 
stålklang, men flera av dem röja ett fint poetiskt sinne, en känslig 
uppfattning och en hjärtats fromhet, som göra dem till några av 
de bästa alstren av vår psalmlitteratur; jag behöver blott erinra 
om Spegels översättning av Gerhardts sköna aftonpsalm: Nu hwijlar 
heela jorden. Men hans förhållande till de tyska originalen är en 
ännu ej tillräckligt undersökt fråga, och andra psalmer i denna 
samling stå ganska lågt samt äro knappt annat än rimmad prosa.

Lyriker var den ärlige Spegel icke, men sinne härför hade heller 
icke hans samtid, och minst av allt fordrade man någon religiös 
flykt av psalmisten. En praktisk, klok, sund och nykter moral, 
framförd i en relativt god, versifierad form var vad ortodoxiens år
hundrade begärde, och detta kunde Spegel giva.

Att Spegel över huvud slog sig på diktkonsten sammanhängde med 
hans varma fosterlandskärlek. Liksom Stiernhielm älskade han det 
svenska språket, liksom mästaren sökte han att rikta det med lån från 
fornspråket och dialekterna, och liksom dennes diktning framgick också 
Spegels ur begäret att »hedra modersmålet» samt lusten att visa, att 
vad som sagts på andra språk lika väl kunde sägas på svenska.

1 Dylika parafraser hade förut — utom de i föregående kapitel nämnda — för
fattats av Anders Sparman-Palmcron, Gabriel Magni Kling och Werner von Rosenfeldt, 
men ingen av dessa parafraser hade befordrats till trycket.



Utom av denna kärlek till fosterlandets språk drevs han till 
diktning även av andra skäl. Poesiens konst var honom kär i och 
för sig. »Ingen vill — säger han — eller kan vägra poesien sitt 
Tätta beröm, utom den, som är så vrång och avog, att han ej kan 
lida, det där är sommar uti året och ungdom uti människans 
leverne.» Redan som yngling hade han därför sysselsatt sig med 
diktkonsten, ehuru han sedermera —- med strängare estetiska for- 
■dringar — ansåg sig böra förstöra sina förstlingsförsök, som han 
karakteriserade såsom icke blott barnsliga »utan ock världsliga». I 
■de sista orden antyder han det tredje motivet, som förmådde honom 
■att gripa efter skaldens penna. »I synnerhet — säger han — är 
poesien ganska tjänlig till Guds lov och pris, ty andakt synes uti 
•densamma så fager som Aron uti sina silkeskläder eller som för
bundets ark, överdragen med klart guld. . . . Man må för den skull 
intet undra, att jag i lika måtto haver fattat lust till poesien och 
'vinnlagt mig att bliva kunnig i den konsten, som ingen haver hatat 
■utom de, vilkas arghet haver varit så stor som deras oförfarenhet.»

Med dessa förutsättningar var det tydligt, att han skulle försöka 
sig på ett stort religiöst epos, och han valde då det ämne, som 
mest slagit an på hans tid: skapelsehistorien. »Besynnerliga — 
yttrar hån — hava poeter mycket därom skrivit, ty till att förtiga 
vad hedningarna Lucretius, Ovidius etc. hava diktat, så haver en 
fransysk herre, G. de Salluste, Seigneur du Bartas år 1580 påtagit 
sig den mödan och uti sitt språk så berömmeligen utarbetat La 
sepmaine première, att man nästan i alla andra språk haver sökt 
■att efterfölja honom, ty Alessandro1 haver uttolkat hans verser på 
italienska, Lermæus på latin, Silvester på engelska, Zacharias Heins 
på holländska, Hubnerus och Werder på tyska, M. Andreas Arrebo 
på danska.» Det var i dessas spår Spegel följde, då han 1685 
utgav Gudz werk och hwila — ett arbete, vars popularitet visas 
■därav, att nya upplagor utkommo 1705,2 1725, 17453 och 1857.

Spegel saknade, såsom av hans nyss citerade ord framgår, således

1 Rörande denna översättning synes Spegel hava misstagit sig. På italienska be
arbetades Du Bartas’ dikt av Tasso. La sepmaine kom ej ut 1580, såsom Spegel 
«ppgiver, utan redan 1578.

2 I denna upplaga — och de följande — intogos också Thet öpna Paradis samt dess 
fortsättning Thet tilslutna Paradis — bägge efter förebilden av Miltons berömda dikter 
och i estetiskt avseende högre stående än Gudz werk och hwila.

3 I denna upplaga trycktes även Thet återwundna Paradis och Salomons wijshet, 
■som förut särskilt utgivits 1711. Vidare infördes i denna upplaga några smärre dikter, 
Lnblemata lincopiensia samt Regium horologium, en översättning från Jacob Worms 
■danska original. Enligt Spegels egen uppgift var denna översättning av »en fältpräst», 
*cke av Spegel. »Fältprästens» namn var möjligen Andreas Hallander.

Gudz 
werk och 

hwila.
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icke förebilder, och utom de nämnda ansåg man, att han begagnat 
en dikt, som Lucidor skulle hava skrivit över samma ämne; det 
förefaller t. o. m., som om man i några kretsar velat stämpla Spegel 
såsom Lucidors plagiator. Mot dessa misstankar försvarade han 
sig själv och, som det synes, med rätta. I varje fall påminner Gudz 
werk och hwila icke om Lucidors nu kända dikter, och endast ett 
osäkert rykte är vårt stöd för, att Lucidor över huvud behandlat 
skapelsehistorien. Spegels självständighet är icke dess mindre ganska 
ringa, och hans dikt kan knappt kallas annat än en bearbetning av 
Arrebos Hexaemeron, som å sin sida endast är en bearbetning av 
Du Bartas’ Sepmaine.

Men liksom Arrebo betydligt utvidgat Du Bartas’ dikt, utvidgar 
Spegel högst betydligt Arrebos.

Bedömer man Spegels stora skapelseepos efter vår tids smak- 
fordringar, måste domen utfalla ganska hård. Från den Stiern- 
hielmska skolans estetik hade Spegel lånat satsen, att »poeten» 
borde vara en lärd man. »Ingen vart —■ säger han — fordom 
dagar hållen för poet, med mindre han var utövad i all filosofi och 
världslig vishet, kunnandes densamma på ett konstigt sätt och med 
bekväma och ljuveliga ord utföra.» Den lärdom, som Spegel 
fordrade av skalden, blev emellertid den klippa, på vilken hans 
dikt led sitt estetiska skeppsbrott. Gudz werk och hwila är näm
ligen ett repositorium för alla möjliga lärda notiser. Än har dikten 
karaktären av en teologisk avhandling, än erinrar den om en läro
bok i geografi, än bjuder den på en nästan ändlös namnlista pa 
växter, däggdjur, fåglar, fiskar, mineralier, himlakroppar o. s. v., 
och riktigheten av diktens uppgifter bestyrkes hela tiden genom 
den väldiga citatapparat, som vidfogats i marginalen. Men lärdomen 
hindrar icke författaren att förfalla också till samtidens andra lyte: 
dess bombastiska bildval och dess barocka mytologi, som i detta 
kristliga epos mindre än annars är på sin plats.

Men man misskänner denna dikt, om man bedömer den blott 
såsom ett estetiskt specimen. Själv såg Spegel ej sitt arbete ur 
denna synpunkt. Han utgav det anonymt och gjorde aldrig an
språk på någon författarära. Lika litet drog han sig för att låna 
icke blott själva ärr net utan ock massor av enskilda verser från 
Arrebo och Du Bartas —■ helt enkelt därför, att den estetiska för- 
fattarsynpunkten aldrig framträtt för honom. Vad han ville var att 
giva sina landsmän en bok, som kunde skänka dem uppbyggelse, 
glädje och nytta, och för detta syfte fick hans egen personlighet 
alldeles träda i bakgrunden. Att han just valde den poetiska formen, 
berodde därpå, »att poesien är ganska tjänlig till Guds lov och pris-
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Men — tillfogar han trohjärtat — »att jag intet längre haver hunnit 
uti samma kunskap, måste jag på det flitigaste ursäkta och bekänna, 
det jag för bittida är kommen från mästaren» — blygsammare kan 
en författare ju ej yttra sig om sig själv, och med sin stilla humor 
bekänner han ärligt, att »mig är vederfaret det, som sägs om Julius 
Scaliger, att han intet haver sovit sött, utan snarkat på Parnassen».

Men faktum är, att få diktverk hava varit populärare än Gudz 
Werk och hwila, och om Spegel än icke lyckades att träffa vår 
tids smak, förstod han desto bättre att träffa den karolinska tidens. 
I själva verket är han den bäste av Stiernhielms efterföljare, den, 
hos vilken man mest återfinner Herculesskalderfs breda framställ
ningskonst, naturliga realism och sunda humor.

Liksom mästaren är han en lärd poet, vars bibliotek är fyllt med 
alla möjliga auktorer, som han också flitigt anlitar för sin dikt, 
klassiska och kristna, vetenskapliga och poetiska. För deras vetande 
röjer han städse den största veneration, men lärdomen har dock för 
honom sin bestämda gräns, över vilken den icke får skrida, och då han 
t. ex. kommer in på Kopernicus’ teori, avvisar han denna med orden:

Men hellre vill jag dock med Moses’ brillor skåda, 
Hur himmelen är byggd, om eljes jag får råda.

Med »Moses’ brillor» såg han hela tillvaron. Hans skapelsedikt 
påminner därför i sin barnsliga naivitet snarast om de gotiska skulp
turerna på Uppsala domkyrkas sydportal, där man ser, huru Gud 
Fader trohjärtat klenar samman jord och himmel, människor och 
träd. Och allt, som är till, finner Spegel vara gott och vist inrättat:

Att Gud den salta smak i havet täcktes giva, 
Är skett, att sådan fisk må bättre därav trivas, 
Som haver den natur, att han i sälto lever 
Och ej med färska sjön sig någon tid bevever.

Oin havet vore färskt och ej utav sig gute 
Den ädla kryddan salt, då ingen bonde nute 
I huset gammal mat, kött, fläsk och sådant mera, 
Därmed han plägar nätt sitt visthus utstoffera. 
Salt kan den fräna smak ur färska köttet driva, 
Salt gör, att kroppen sund och magen stark kan bliva. 
Salt kan vår appétit helt oförmärkt uppväcka, 
Salt lockar ölet fram, att man må törsten släcka.

Citatet är karakteristiskt för Spegel. Han är en varm beundrare 
av skönheten i naturen, men ännu mera fäster han sig vid det 
myckna nyttiga, som skaparen låtit bliva till i denna natur: örterna
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summa: Spegel är ingen torr och surmulen moralist, utan en 
och glad gammal prästfar, som njuter av att bland sina socken-

(Vin) väcker sinnet upp, när det är lagt i dvala, 
Det löser tungans band, att hon kan färdigt tala, 
Det öppnar ögonen och gör dem mycket klara, 
Ty de se tu för ett och svart, där vitt månd vara, 
Det färgar kinderna och näsan så bemålar, 
Att man på henne kan se druvans purpurstrålar etc.

In 
snäll 
bor få sitta och prata om sina lärdomsrön och sina erfarenheter, 
som icke försmår en remmare gott vin och som kryddar sina bord
samtal med en oförarglig karolinsk humor. Någon odlad smak har 
han icke, »poeta» är han ej av naturen — och bryr sig heller ej om 
den äran — men han kan sina auktorer, och framför allt: han kan 
sin gamla bibel, vars figurer för honom äro kära vänner, lika levande

Men dylika utbrott höra dock mera till undantagen, och i det 
hela är synpunkten den svenske bondens, som hos jorden beundrar 
dess bördighet, i älven dess fiskrikedom, i skogen dess tillgång 
på ved, timmerstockar och villebråd, och ett bland de vackraste 
partierna i hans bok är det, där han talar om jordens uppvaknande 
ur sin vintersömn. Vi tycka, säger han, att sagan om fågel Phœnix 
är så otrolig, och dock upprepas detta underverk år från år. Om 
vintern ligger ju jorden död och stelnad, höljd liksom i ett lakan 
av den vita snön, men då den blida solen börjar sända sin värme, 
då begynner jordens döda kved att, liksom Saras, bära frukt. Det 
frusna kornet, som varit inneslutet i plogfåran liksom i ett fängelse, 
upplivas åter, då kjälen går ur jorden, och med sina späda fingrar 
tränger det genom snöns och isens hårda skorpa; så kommer axet 
fram

giva oss ju läkedom, jorden ger oss gröda, strömmarna skänka oss 
fisk, »och allt bör rosas, vad som Gud har täckts oss giva». Till 
och med vinet, som mången så bittert klandrar, är en härlig Guds 
gåva, och när han kommer in på detta kapitel, får den fromme Spegel 
i sin panegyrik nästan en släng av Bellmanian över sig:

Jag rosar häldre vin, än jag detsamma dricker, 
Dock skyr jag det ej så, att jag av vattnet spricker.
Man ser, att åsnan, den där alltid lever nykter, 
Är ej dess klokare, men bliver illa tryckter.

och mognar till skörd.
Då skördemannen ej får lägga sig på lättja, 
Om han den ädla säd vill torr i skylar sättja 
Och föra väl i hus, där vi se’n röna kunna 
Guds stora givmildhet i skäppa, spann och tunna.
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Olof Kolmodin.
Titelplansch ur andra delen av Biblisk qwinno spegel.

linska tidens världsåskådning och givit uttryck åt det bästa, som 
fanns hos ortodoxiens århundrade, måste nödvändigtvis bliva denna 
tids älsklingsförfattare.

Spegel var emellertid ej ensam om sitt estetiska program, och Olof 
här och var på prästgårdarna i Sverige satt en hederlig gammal Kolmodin 
Prästfar, som rimmade vidare efter mästarens föredöme. Av dessa 
vill jag här blott framdraga tvenne: Petrus Hesselius och Olof 
Kolmodin. Den förre hade vid sin död (1713) efterlämnat ett out
givet, blott påbörjat arbete: Patriarchinnor i Gamla Testamentet 
och hade här i monologisk form låtit femton av Gamla Testa-
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som hans egna sockenbor. Han kan därför tala om »gubben Noak» 
med samma förtrolighet som om Per Ersson, och någon orientalisk 
färgton vilar icke över hans bibliska värld, som snarast verkar såsom 
en gammal dalkarlsmålning, naiv och trohjärtad.

En sådan författare, som hos sig så skarpt utpräglat den Karo



mentets kvinnor skildra sig själva. Detta arbete tog Kolmodin helt 
enkelt upp och fortsatte, där Hesselius slutat. 1732 gav han ut 
det hela — nu omfattande femtio dylika självporträtt under titeln 
Biblisk qwinno spegel; 1750 följde en fortsättning, skildrande Nya 
Testamentets kvinnor.

Varken Hesselius eller Kolmodin voro några skalder i den mening, 
vi fatta detta ord, men den karolinska tidens goda och glada lynne 
leker dock som en vänlig solstråle bakom deras ofta otympliga 
skildringar. På orden skräda de båda karolinerna alls icke, ej heller 
på drastiska bilder, men »frivola» — såsom man under frihetstiden 
kallat vissa av dessa skildringar — voro de minst av allt. Över 
nuditeterna kastade de visserligen aldrig något silkesflor, men de 
njöto å den andra sidan icke av att se dem, och om dylika ting 
talade de som gamla hederliga lantpräster, som försmådde alla 
omskrivningar och utan fruktan nämnde allt vid dess rätta namn. 
Då de skildra t. ex. huru Jakobs dotter Dina förföres, framställa de 
scenen ungefär, som om den skulle hava tilldragit sig i 1700-talets 
Stockholm, och utan att blinka låna de detaljerna från liknande 
tilldragelser i deras egen tid, vilka de såsom själasörjare haft till
fälle att behandla. Dina har blivit en ung, lättsinnig, »alamodisk» 
flicka, och något bibliskt finnes ej i hela denna målning. Dinas 
förförare bjuder henne på socker, vin och konfekt, och i stil härmed 
vill den fåfänga Dina resa till staden Sichern

att se, vad kläder de där bära,
Om deras Mäster Hans kan efter modet skära, 
Om sirligt de sitt hår i lockar knollra opp 
Eli’ ha ett litet krims som på en vallmoknopp, 
Vad bröstlapp de ock ha, galoner, band och litsar, 
Om de på sina skor ock bruka silverspitsar, 
Om de så väl som jag vet hålla huvet opp 
Och taga stoltan min och föra rakan kropp.

På samma sätt är det med de andra bilderna. De äro rent 
svenska, starkt realistiska skildringar från den karolinska tidens 
Sverige, och det bibliska inskränker sig blott till namnen och hand
lingens allmänna gång. Denna realism svävar visserligen ständigt 
på råmärket till det komiska och överskrider icke sällan denna 
gräns, men å den andra sidan kan man dock ej frånkänna dessa 
kulturbilder en viss nederländsk kraft — och i varje fall: vilket 
trohjärtat allvar och vilken naiv, älskvärd religiositet ligga ej bakom 
dessa halvt groteska bondmålningar!

Med dessa epigoner från stormaktstiden hava vi redan hunnit 
ett gott stycke in i frihetstiden, och av den tidens kritiker be-
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levde således kvar ett gott stycke in på

sökte bemäktiga sig litteraturen.

Sophia Elisabeth Brenner. 
Efter original på Gripsholm.

särskilt en 
Stiernhielm,

av
och världs-

bandlades Qwinnospegeln därför ganska omilt, ehuru både denna 
•och Kolmodins religiösa diktsamling Andelig dufworöst ännu långt 
fram hade talrika läsare bland de breda lagren. En ny tid hade 
uppstått, och den gamla barska karolinska religiositeten hade redan 
börjat giva vika för nya andliga rörelser.

Stiernhielms »skola»
1700-talet. Men han
fick betydelse även för 
-dem, som icke kunde 
tillägna sig något 
hans stil 
åskådning.

Det var 
sida hos
som måste slå an på den 
stora mängden av tidens 
vitterlekare, och det var 
det moraliserande dra
get hos honom. Men 
under det att detta hos 
mästaren var förenat 
med en bred och sund 
humor, blir tonen hos 
■dessa efterföljare allt 
torrare, ju längre det 
lider fram i tiden. I denna 
nykterhet låg onekligen 
en reaktion mot den 
friska livsuppfattning, 
som med Stiernhielm 
jagat bort den äldre 
tidens salvelsefullhet, 
och det var denna, 
som nu på bakvägar ånyo

Den mest typiska representanten för denna riktning är fru Sophia 
Elisabeth Brenner (född Weber 1659, död 1730).

Såsom författarinna var fru Brenner flitigare än de flesta och var 
städse redo att med sin »lärda fjäder» föreviga varje märkligare till
dragelse inom det offentliga och enskilda livet. Hennes dikter, 
vanligen avfattade på alexandriner, fyllas av tämligen alldagliga re
flexioner, vilka genom sin bredd verka ganska avskräckande på en 
modern läsare. I allmänhet utmärka de sig för sin snusförnuftiga

Fru 
Brenner.



torrhet, om hon ock i de religiösa dikterna förfaller till en viss svulst, 
som visar, att hon ej varit alldeles opåverkad av den Lohensteinska 
skolan. Emellertid voro hennes festdikter på sin tid oerhört populära. 
Till en del torde väl hennes skalderykte hava berott därpå, att hon 
var kvinna ■— och den första kvinna, som offentligen ägnat sig åt 
diktkonsten. Utan betydelse för hennes popularitet var nog ej heller 
hennes kloka sätt att sköta den tidens litterära kritik. Några tid
skrifts- och tidningsanmälningar av litterära arbeten fuimos då ej, 
utan dessa ersattes i stället av de lovordande verser, som vänner och 
bekanta till författaren läto avtrycka i ett arbetes början. Fru Brenner 
var för sin del synnerligen frikostig på dylika lovord, och då hon 
själv framträdde för allmänheten, kunde hon därför räkna på åter- 
tjänster, så mycket mer som de flesta av tidens mera bekanta för
fattare tillhörde det gästfria Brennerska husets umgängeskrets. Att 
berömma fru Brenner var för de förnämligare av den tidens vitter- 
lekare endast en skyldig tacksamhetsgärd och för de mindre bemärkta 
ett tillfälle att komma i ett illustert sällskap. Ej under därför, att 
den svenska Parnassen genljöd av lovsånger över den vittra frun, 
och i dessa lovsånger instämde allmänheten utan svårighet.

Men häri låg helt säkert icke den väsentligaste orsaken till fru 
Brenners stora skalderykte. Tidens fordran på poesi avsåg, såsom 
jag ofta påpekat, företrädesvis formen, och fru Brenner har verkligen en 
god form. Hennes vers är icke blott ovanligt korrekt; den är även 
lättflytande, och endast sällan möter man hos henne dylika vårds
lösheter, som så ofta stöta hos t. ex. Lucidor och andra av den karo
linska tidens verkligt begåvade författare. I viss mån kunde hon därför 
med rätta anses såsom den mest fulländade representanten för Stiern- 
hielms skola, såsom den, vilken bäst lyckats förverkliga skolans upp
gift: att böja det hårda modersmålet till ett lydigt uttryck för tanken.

Även det allmänna åskådningssättet i hennes/kväden bör hava gjort 
henne till en av tidens älsklingspoeter. Hon tillhörde borgarklassen, 
och hennes uppfattning var dess. Denna talrika klass återfann i 
hennes triviala betraktelser sina egna åskådningar av livet, klädda 
i barockens majestätiska former, och dessa hade därigenom i de 
hederliga borgarnas och matronornas ögon fått en idealitet, som icke 
kunde annat än tilltala dem. Denna idealitet är icke endast tom. 
1 grunden ligger det onekligen i hennes på samma gång torra och 
pompösa dikter något gott, naivt borgerligt. En av hennes beundrare 
gav henne i ett griftkväde epitetet »hedersgumma» :

Vår svenska poesi med dig i graven går,
Och skalde-barnen stå förskräckta och helt stumma;
Farväl vår poesi! God natt, du hedersgumma!



Epitetet har ofta sedermera blivit upprepat för att kasta ett visst 
skimmer av löje över den gamla. Onekligen är det träffande, men 
kanske göra vi orätt, om vi däri vilja inlägga något förklenande. 
Aven hos fru Brenner fanns det något av den karolinska tidens goda, 
barnafromma blick på livet, något av dess visa förnöjsamhet, dess 
sinnesro och jämnmod i lyckans växlingar. Det ligger även något
rörande i den borgerliga klokhet och den frihet från självöverskattning, 
med vilken hon i sin på tyska avfattade självbiografi bedömer sina 
vittra idrotter:

»Was ist aber an der Weiber Scharfsinnigkeit gelegen? Die Welt wird doch 
wohl bestehen können, und ob ich bisweilen je einen Vers gemacht, ist’s haupt
sächlich desswegen geschehen, weil mein lieber und leutseliger Eheherr sich 
sonderlich daran belustigte; wäre auch wohl kein einziger ohne sein inständiges 
Anhalten jemals an Tages Eicht gekommen. Nunmehr wird das Spiel bald zu 
Ende sein, indem ich schon das 63 te Jahr zurücke geleget, und nichts mehr 
als der letzte Auftritt hinterstellig, näml. wohlgemuth und sehlig aus der Welt 
abzuscheiden.»
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Lucidors 
plats 
inom 
tidens 

litteratur.

ED Stiernhielm hade det stora genombrottet 
skett inom vår litteratur. Men den gamla, 
mera oskolade diktningen från den äldre tiden 
upphörde därför icke med ens. Den levde 
kvar hos de talrika ofta namnlösa, ofta under 
pseudonymens förklädnad dolda tillfällighets- 
poeter, som uppvaktade vid den tidens bröllop 
och begravningar. Men bland dessa fanns det 
en, som var huvudet högre än de andra. Det

var Lucidor. För hans karakteristik är det på intet sätt nog 
att beteckna honom såsom en epigon från det tidigare 1600-talet. 
Det är sant, att han är så gott som opåverkad av Stiernhielm. Han 
har ej dennes svärmeri för antiken, har ej ens skrivit en enda svensk 
hexameter. Han delar ej Herculesskaldens språkpatriotiska och anti
kvariska kärlek till det gamla götamålet, utan föredrager sin tids 
vardagsspråk, t. o. m. dess slang. Han har alls ingen ärelystnad 
att lära de svenska sånggudinnorna att spela på svenska; han har 
ej ens skrivit en sonett, och redan hans samtid stötte sig på hans 
slarv i den poetiska stilen. Hans filosofi — för så vitt man kan 
tala om en dylik — är en helt annan än den svenska platonikerns- 
Och dock är även han en skald från vår stormaktstid. Han är fylld 
av det nya, sjudande liv, som skiljer denna tid från den föregående. 
Och både som diktare och som personlighet är han en skarpt ut
präglad individ, originell som få och till sist mera modern än de 
flesta av hans samtida. Hans levnadssaga, så dunkel den än är, 
hör till de mest fascinerande bladen i 1600-talets litteraturhistoria 
och ger oss en hel följd av målande kulturbilder ur det dåtida 
Stockholmslivet.

Lucidors Genom sin börd tillhörde han snarast den högre medelklassen- 
biografi. Hans far var en för övrigt okänd kapten Johan Eriksson, och modern 

var dotter eller styvdotter till en Lars Mattsson, som från simpel 
båtsman tjänat sig upp till amiral och således var en jämförelsevis
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hög herre. Han hade också adlats till Strusshielm. Skalden, vars 
borgerliga namn var Lars Johansson, föddes i Stockholm 1638, men 
tyckes redan vid späda år hava blivit föräldralös. Han togs då om 
hand av den gamle amiralen, vars förnamn han fått och som stått 
fadder åt honom. Men denne bodde då ej i Sverige utan residerade 
såsom ståthållare på fästningen Caseburg i Pommern, och där förflöt 
således Lucidors barndom —• av detta förklaras ock hans fullkomliga 
förtrogenhet med det tyska språket, som han behandlar nästan bättre 
än svenskan. Vid nära åttio års ålder avled »amiralen sal. Lars 
Mattsson, som honom uppfött», och Lucidor stod således, blott 
femton år gammal, ensam i världen. Förmodligen fick han då över
flytta till Stockholm, där han sannolikt ägde några fränder eller 
åtminstone vänner till föräldrarna. I varje fall inskrevs han två år 
därefter, på nyåret 1656, såsom »Stockholmare» vid Uppsala uni
versitet. Huru länge han vistats där, är icke känt, ej heller vad han 
studerat. Men att han hade en mycket god bildning, framgår av 
flera fakta. Han skriver en mycket ledig latin, hans efterlämnade, 
visserligen obetydliga, boksamling visar, att han sett sig om på många 
områden, och att han var ganska inne i även lärda materier, antydes 
därav, att han »besökt herr Stiernhielms hus att diskurrera med 
honom, som en lärd man är». Hans namn förekommer ej i den 
tidens akademiska konsistorieprotokoll, och detta kan snarast sättas 
på hans kreditsida, ty det visar, att han aldrig blivit åtalad eller 
straffad för någon förseelse. I det fallet tyckes han således hava 
varit korrektare än den korrekte Samuel Columbus, som ganska 
länge fick sitta i universitetets career. Men antagligen voro Lucidors 
Uppsalastudier ej långvariga. Såsom de unga ädlingarna och före 
honom Wivallius hade också han lust att komma ut i världen att 
där förvärva »experiens». Hur han kunnat uppehålla sig utrikes, 
är obekant. Att det varit såsom informator för någon adlig junker, 
förefaller ytterst osannolikt, ty den Lucidor, med vilken vi senare 
göra bekantskap, röjer alls icke någon vana att umgås med de högt 
uppsatte och gör minst av allt intryck av pedagog. Ännu mindre 
lämpade sig denne opraktiske drömmares lynne för ett vagabondin' 
som Wivallius’. Måhända hade han från den gamle amiralen fått 
ett litet arv, som räckte för resan. Efter vad han själv uppgiver 
hade han varit i England, Frankrike och Italien. Naturligtvis har 
han ock uppehållit sig i det mellanliggande Tyskland, med all sanno
likhet även i Holland, som den tidens svenskar gärna besökte. I 
varje fall förvärvade han sig en stor språkkunskap, och denna vittnar 
om ett tämligen långvarigt uppehåll utrikes. En dikt är skriven på 
latin, svenska, tyska, holländska, italienska och franska, och även i



andra dikter excellerar han med en dylik språkvirtuositet. Resan 
tyckes således hava varat flera år, och då Lucidor i början av 1668 
eller i slutet av föregående år kom tillbaka, slog han sig ned i Uppsala, 
där han — enligt egen uppgift — »studenterna i språk informerat 
och som en annan professor tillstånd haft att intimera». Uppgiften 
är säkert riktig. Paul Prévost hade i november 1667 utnämnts till 
fransk språkmästare, men kort därefter hade man upptäckt, att han 
var katolik, och ehuru han en tid fick behålla lönen, var det klart, 
att det rättrogna konsistoriet ville hindra honom från att komma i 
beröring med ungdomen. Förmodligen såg man därför gärna, att 
Lucidor med sina privatlektioner tog hand om undervisningen i de 
moderna språken.

Efter ett år tyckes han emellertid hava ledsnat på universitets- 
livet, och efter vårterminens slut 1669 slog han sig ned i huvud
staden. Förmodligen var hans tanke att där fortsätta med sina språk
lektioner, och åtminstone en av hans elever är känd, nämligen 
magister Byrge Carlberg, som av honom tagit lektioner i engelska. 
Men därjämte skaffade han sig översättningsarbete och försörjde sig 
således på ett fullkomligt hederligt sätt. Någon nöd tyckes han ej 
hava lidit. Han åt hos Sven Olofsson gårkock, hade ordentlig bostad, 
och hans umgänge bestod av studenter, officerare, ämbetsmän och 
lärde såsom Stiernhielm och professor Gardtman; med Stiernhielms 
båda amanuenser Columbus och Johan Berg var han god vän. Någon 
förfallen individ — såsom man en tid trodde — var han således icke. 
Men genom sin likgiltighet för rikedom, börd och ära föreföll han 
samtiden såsom en ny Diogenes, och det är såsom en sådan, som 
Columbus har karakteriserat honom :

»Jag vill nu tala om en svensk Diogenes, som jag har känt; det 
var Lucidor eller Lasse Johansson. Han gick på gatan och sjöng- 
Då bad jag honom, att han icke skulle sjunga. Han frågade: varför 
icke? Därföre (så var mitt svar), att det icke är tjänligt. Då bemötte 
han mig, om icke vädret eller luften var allmän och alltså var och 
en hade fritt till att bruka henne, vare sig i sång, spel eller tal. 
Så vore ock tungan hans egen, och visan, den han sjöng, hade han 
själv komponerat.

En gång åkte grev Peder Brahe förbi. Då tog jag av mig hatten 
som andra och bockade mig. Lasse frågade mig, varför jag det sa 
gjorde. Därför att rikets drots åkte förbi, sade jag, och det heter: 
ära den äras bör. Och han är dessutom en herre, hög av ålder och 
meriter, och meriter äga vördas och äras. Då svarade han: ’Greve 
Peder far sina vägar och jag mina. Om jag har några penningar i 
pungen, går jag på ett värdshus, lagar om mig det bästa jag kan,
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och grev Peder för sig var han vill. Men har jag något att söka 
av honom, så går jag till honom och bugar och bockar.’ När jag 
bad honom bättre använda sina gåvor, söka ynnest hos de höga, 
därav han kunde vinna både födan och äran, svarade han, att det 
Vore väl tokigt att sälja sin frihet för några hundra riksdaler om 
året. Och därtill vore det en idel inbillning om den äran, ty, sade 
han, om ni sutte vid ett herrebord och jag vid ett gårköksbord eller 
ni sutte vid den främre ändan av bordet och jag vid den andra, käre, 
vad sällhets förmån hade I framför mig?»

Det ligger något rörande sympatiskt i denna bild. Lucidor, 
bekymmerslöst sjungande på Stockholms gator, med händerna i 
byxfickorna och huvudet fullt av drömmar, är en helt annan figur 
ån Wivallius — denna blandning av fantasirik skurk och romanhjälte.

Men detta är blott en sida av hans väsen, den han vände utåt, 
och det var den, som Columbus, vilken icke tyckes hava hört till 
hans närmaste umgänge, fäste sig vid. Detta likgiltiga förakt för 
•allt, för vilket människorna ävlas och sträva, var nog grundtonen i 
■en världsåskådning, som den ensamme och hemlöse troligen mycket 
tidigt vuxit in i. Men bekymmerslösheten vilade icke på någon 
brist på känsla, ej heller på olust eller oförmåga att tänka över 
livets frågor. Nattens svartaiver kommo ofta på besök hos honom, 
och av 1600-talets skalder är han nog den mest lidelsefulle. Ingen 
■kan såsom han måla orgien och ingen heller förtvivlan. Och med 
full rätt skrev han om sig själv:

Jag vrider högt och djupt mitt spels osamse strängar,
Kan lell ej samljud få, fast våld dem sönderspränger.

Av allt att döma var han en djupt disharmonisk natur. Och må
hända var det denna disharmoni, som hos honom alstrade denna 
likgiltighet för det liv, som rörde sig omkring honom. Men en 
dylik nonchalans var icke ofarlig. 1600-talet var auktoritetens år
hundrade, och den stackars Lucidor fick ganska snart en obehaglig 
känning av de fördomar, han så obesvärat satt sig över. Lucidor 
var poet. Han diktade, därför att det roade honom att dikta. Men 
så hade han gjort upptäckten, att poesien även kunde vara mat
nyttig, och redan i Uppsala hade han börjat författa bröllops- och
begravningsdikter. Kommen till Stockholm, fortsatte han därmed, 
och hur det gick till, berättar han själv. Strax sedan han kommit 
till Stockholm, hade han träffat en bekant, en tysk student vid 
namn Prillwitz, som tyckes hava varit yrkespoet, och av denne fick 
han höra, att herr Kristoffer Gyllenstierna skulle fira sitt bröllop. 
Ehuru han ej kände denne, beslöt han likväl att uppvakta honom
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med ett bröllopskväde, men frågade för säkerhetens skull först 
professor Gardtman, om denne trodde, att det skulle bliva väl mot
taget. Trots. Gardtmans tvekande svar, skrev han emellertid dikten 
och vände sig till Gyllenstiernas kammartjänare Göran med begäran, 
att denne ville rekommendera honom hos sin husbonde. Men herr 
kammartjänaren förklarade, att det brydde han sig inte om. Lucidor, 
som själv ej vågade sig upp till Gyllenstierna — kanske också var 
för stolt därtill — sökte då förmå Prillwitz att åtaga sig beskick
ningen, men även han sade nej. Den stackars poeten fick således 
gå själv, träffade vid porten en lakej, som han gav exemplaren. 
Denne överlämnade dem till den myndige Göran, som icke ville 
taga emot dem, och dagen därpå fick Lucidor höra, att de befunno- 
sig i ett hus på Regeringsgatan, där han fick dem tillbaka. Nu 
förbarmade sig Prillwitz över honom, tog exemplaren och gick upp 
till Gyllenstierna, vilken »tog dem upp med all hövlighet och gav 
Prillwitz tio riksdaler i karoliner».

Här hava vi en intim bild av 1600-talets litterära miljö: skalden, 
som måste kura hos en pösande kammartjänare och som av denne 
betraktas såsom en tiggare.

Kort därefter, i november 1669, firade herr Kristoffer Gyllen
stiernas bror Konrad sitt bröllop. Både Prillwitz och Lucidor strängade 
då sina lyror ■— denna gång på uppmaning av kammartjänaren Göran, 
som Lucidor träffat i Kyrkobrinken — och Stiernhielms amanuens 
Johan Berg lämnade in dikterna i bröllopsgården. Men denna 
gång blev sångarlönen en helt annan än vid det förra bröllopet. 
Bröderna Gyllenstierna tyckas hava varit ovanligt högfärdiga, dumma 
och snarstuckna. Dikten är väl ganska plump — i det fallet tålde 
1600-talet mycket starka doser — men det fäste sig Gyllenstierna 
mindre vid, än att alla hans titlar ej voro utsatta; vidare ondgjordes 
han över pseudonymen Lucidor, vari han egendomligt nog såg en 
anspelning på namnet Gyllenstierna (Lux de or), »familjen till evig 
nesa». Men framför allt vädrade han häri en antydan om en 
»querelle», som han haft med en grev Douglas, och nu misstänkte 
han, att denne mutat poeten att skriva dikten. Att få en stackare 
som Lucidor arresterad erbjöd inga svårigheter för en hög herre 
som Konrad Gyllenstierna, och på förmyndarregeringens order blev 
Lucidor satt i »vaktmästarekammaren». Till åtgärden fanns verk
ligen så till vida ett lagligt skäl, att Lucidor förbrutit sig mot den 
förut omtalade förordningen av 1664, som till yttermera visso upp- 
repats fyra år därefter: han hade »obedin» skrivit en brudskrift- 
Men straffet var här blott böter, tolv daler silvermynt.

Lucidor blev häktad i slutet av november, och den 10 januari
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1670 föll rådhusrättens dom, som visar, att även rättvisan förstod 
att taga hänsyn till börden: ändock rätten icke kunde anse skriften 
för något paskill, så — emedan Lars Johansson författat den obedin, 
ofullkomligt angivit Gyllenstiernas titlar och i några stycken offen- 
derat honestos aures et bonos mores — prövade rätten skäligt att 
på ett år förvisa honom från staden »med förmaning, att han emel
lertid anlägger sina gåvor, ingenium, studier och förfarenhet till 
Guds ära, sin nästas uppbyggelse och sin egen heders uppkomst 
och förkovring».

Trots det att domen således var frikännande åtminstone så till 
vida, att Lucidor skulle slippa lös ur fängelset, fick han icke dess 
mindre stanna kvar i detta i förväntan på, vad herr Gyllenstierna 
skulle säga. Och denne hade rest till Finland. I februari anhöll 
Lucidor då att få bli fri, och detta bifölls verkligen av hovrätten, 
som tyckte, att han länge nog »suttit fängslig uti denna starka 
kölden». Den tidens fängelser voro ju — man kan säga — nästan 
grymma, oeldade, fuktiga och orenliga. Men däremot var fång
vården mycket liberal beträffande brottslingarnas isolering, och i 
»vaktmästarkammaren» voro fångarna tillsammans med varandra. 
Där sutto Lucidor, kammartjänaren Johan Wallström, Jochim Lut- 
keschwager och regementskvartermästaren Erik Klangh, och den 
senare erkände, att han ej så noga kom ihåg, vad som talats, »efter 
han var drucken». Lucidor hade besök av en mängd bekanta, av 
kapten Forbus, major Rapholt m. fl. — således en ganska grotesk 
fängelseinteriör. Förtvivlad över sitt missöde var han icke. Inför 
rätta röjer han ingen feg undfallenhet, och med all sannolikhet var 
det i fängelset han skrev en av sina mest bekanta visor:

Skulle jag sörja, då vore jag tokot,
Fast än det ginge mig aldrig så slätt.

Lyckan min kan fuller synas gå krokot •—■
Vakta på tiden, hon lär full gå rätt. 

All världen älskar ju vad som är brokot,
Mången mått leva, som ej äter skrätt.

»Lasse» räddes således »varken hat, avund eller tvång».
I april kom emellertid Gyllenstierna tillbaka och fick då en ny 

arresteringsorder på Lucidor. Men tvekampen slutade med hans 
nederlag. Lucidor fick visserligen förnya bekantskapen med »vakt- 
mästarkammaren», men den 22 juni befriade hovrätten honom från 
”allt vidare åtal». Väl hade han obedin skrivit en bröllopsskrift, 
men ehuru rätten fann »fog honom därföre att plikta låta, dock i 
anseende till det han allaredo utstått haver, bliver han därmed 
förskont med åtvarning, att han härefter försiktigare förer sin penna».



Helicons 
blomster.

Lucidors 
begrav

nings- och 
bröllops- 
dikter.

Så slutade den första sammanstötning mellan Poesis och Justitia, 
som vår litteraturhistoria känner.

På sommaren 1670 var Lucidor således åter fri. Trots varningen 
återtog han efter någon tid sitt förra yrke såsom festpoet och tyckes 
såsom sådan hava ökat sitt klientel till att omfatta även landsorten. 
Men hans skaldebana blev ej lång. En augustikväll 1674 befann 
han sig tillsammans med kapten Bengt Bohm, löjtnant Arvid Kristian 
Storm och vice häradshövding Furubom på källaren Fimmelstången 
vid Kindstugatan. Efter vad det sedan intygades lär förtäringen — 
enligt 1600-talets uppfattning — hava varit måttlig: åtta stop mumma 
och ett halvstop vin. Emellertid blev det sent på natten, och till 
sist råkade Storm och Lucidor i gräl. Storm manade då ut skalden 
och anmodade denne att ute på gatan avgöra saken. Men Lucidor 
svarade: »här är plats nog härinne. En hundsvott som icke 
står i sina skor»! Så drogo de värjorna och drabbade samman. 
Men under tumultet synes Lucidor hava snavat, Storm föll över 
honom och stötte fem gånger värjan i honom. Allt gick på några 
ögonblick. När krogpigan kom in, »var ingen därinne, utan Lars 
Johansson låg på bordsfoten med sitt huvud, och värjan låg bredvid 
honom. Den tog hon upp och satte vid kakelugnen.» Lucidor 
var död.

Femton år därefter gav Andersin, såsom jag redan nämnt, ut hans 
dikter under titeln Helicons blomster. Samlingen bär tryckåret 
1688, men företalet är dagtecknat i februari 1689. En mindre sam
ling, kallad Lucida intervalla, som blott innehåller tre dikter, hade 
utgivits 1685. I ett avseende var uppgiften lätt. Andersin hade 
blott att hopsamla den döde poetens alla tryckta bröllops- och 
begravningsdikter. Men av de aldrig tryckta visorna påträffade han 
blott ett fåtal, och dessa voro så slarvigt nedkastade på lösa lappar, 
att han ej kunde déchiffrera flera av dem. Vid en dikt antecknar 
Andersin: »resten av denna visa är förkommen, som ock många 
andra stycken så defekt och medfarna äre, att man dem efter 
authoris concepter icke kan utreda». Av några fuimos blott början. 
Lucidor hade tydligen aldrig tänkt att utgiva dem, utan skrivit dem 
endast för sitt eget nöje. Men i de visor, som bevarats, hava vi 
blomman av hans skaldskap, och det är dessa, som klarast åter
spegla hans personlighet. Minst av sig själv har han givit i begrav- 
ningsdikterna, som äro konventionella och opersonliga. Högre stå 
bröllopskvädena, där han helt naturligt fick vara mera obesvärad.

Vid 1600-talets begravningar och bröllop gick det mycket rund
ligt till, och ett lik kunde under åratal få stå över jorden, till dess 
att stärbhuset samlat in tillräckliga medel för en »hederlig» begrav-
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dikt, i vilken han hyllade de nyförmälda.

av, huru det verkligen gick till. Själva 
dagar, men föregicks av »badstukvällen»
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ning. En mängd förordningar utfärdades naturligtvis mot allt över
flöd vid dessa tillfällen, men vi kunna lugnt antaga ■— vad förord
ningarna själva medgiva — att de icke efterlevdes, och de giva oss 
således den bästa bilden 
bröllopet stod i minst tre 
och »mökvällen» samt 
efterföljdes av »hemkom- 
ölet», vilka alla »med pro
cess och banketter an
ställas». Överflödet i mat 
och särskilt i dryck tyckes 
hava varit oerhört, och i 
Bröllops-beswärs ihug- 
kommelse få vi en dras
tisk bild av en bröllops- 
måltid. Till festen hörde 
ock musik av trumpeter, 
pukor och andra instru
ment, och på vägen till 
kyrkan sköt man friskt 
med lösa skott. Till sist 
kom bröllopspoesien. I 
den 1644 utgivna förord
ningen omtalas den icke, 
och den tyckes därför 
ännu ej hava varit så van
lig, åtminstone ej hava 
urartat. Lyckönskningar 
på latin, vers eller prosa, 
förekommo dock redan 
på 1500-talet, och så sent 
som 1631 uppträdde Wi- 
vallius vid ett bondbröllop 
i Småland med en latinsk
Dessa äldre bröllopsdikter voro antingen lärda eller religiöst salvelse
fulla. Men vid 1600-talets mitt få de, liksom hela livet, en annan 
karaktär. För det första bli de nu i regeln på svenska — eller 
tyska — och för det andra förbytes den gudsnådliga tonen i ett 
ytterst världsligt skämt — ett skämt, som i våra öron ofta är oerhört 
plumpt och bäst röjer tidens brist på sällskaplig kultur. Plumpheten 
framträder ännu mera obeslöjad i de »artiga» gåtor, som förelädes 
de unga damerna, och där kvickheten bestod däri, att gåtans slutliga
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lösning var alldeles oskyldig, men den lösning däremot ytterst oan
ständig, som också kunde göras. Nu, 1664, utfärdades den första 
förordningen mot bröllopsskrifter. Men om denna förordning hade 
någon effekt, tyckes denna snarare hava varit att öka dessa dikters 
popularitet, ty med 1660-talet steg antalet av dem fruktansvärt.

Det var vid denna tid Lucidor började sin verksamhet såsom fest
poet, och han kan icke frånkännas en viss uppfinningsrikedom. Han 
använder en mängd olika motiv, gamla och nya. Han imiterar 
Bröllops-beswärs ihugkommelse, skildrar de »giljarekval», som före
gått bröllopet, han rör sig med herdevärlden och med Olympens 
gudar, han ger dikten formen av en domstolsförhandling eller ett 
tidningsnummer: »Nyaste nya extraordinarie avisor, som sist med 
den flygande, farande, gående, stående, ridande, bidande och särdeles 
simmande postiljon på ett mycket hedervärt bröllop, som var i Falun 
den 16 juli anno 1672, överskickades av postmästaren uti Parnasso.» 
Mycket vanligt var ock att vitsa på brudparets namn. När Hans 
Utterklo gifte sig med Ingrid Boij, skildrar Lucidor, hur en zitter 
med sin klo fastnar vid en boj o. s. v. Vidare kvicka äro dessa 
bröllopsdikter icke. Men för kvickhet fordras en högre kultur än 
den, som 1600-talets svenskar ägde.

Erotisk Lucidors rent litterära intryck voro icke starka. Han kände sig 
diktmng. tydligen tilltalad av den omständliga realismen i den holländska 

diktningen och gjorde en översättning av Cats’ Een möös plikt. 
Vidare var han naturligtvis beroende av den samtida tyska poesien, 
och i hans dikt finner man reminiscenser från Opitz, Fleming, Rist 
m. fl., men den herdebarock, som då var på modet i Tyskland, 
passade mycket litet för hans naturell. Dessa dikter till Phillis, 
Amaryllis, Castalinne göra snarast intryck av språkövningar och voro 
måhända rent av beställda av några unga herrar, som med dem 
ville uppvakta sina herdinnor. De äro därför hållna i den vanliga 
stilen. Men även här finnas några, som hava en mera personlig 
klang, och dessa äro icke riktade till några herdinnor. De äro halvt 
hånande, en t. o. m. grovt osedlig, men de hava dock en underton 
av melankoli, som förefaller oss personlig. Sannolikt höra dessa 
dikter till hans tidigaste, och redan i sina äldsta bröllopskväden 
visar han sig såsom likgiltig för kvinnans kärlek och såsom en 
lyriker, vilken, då pennan fritt får löpa, snarast älskar att håna 
»giljarekvalen».

Lucidors Den tyska herdepoesien låg således ej för hans röst, och mera i 
burlesker. samklang med denna var den franska burlesken. Den tid han vista

des i Frankrike var just åren, innan Boileau och Racine slagit igenom, 
och modeförfattaren var då Scarron. I dennes burlesker återfann
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den karolinske poeten något av sig själv. Antikens ideala guda
värld hade trots renässansen aldrig blivit rätt hemmastadd i den 
germanska dikten. Det lätta fantasifyllda behaget i denna hade väl 
italienare och fransmän, men aldrig germanerna lyckats uppfatta, 
och antikens gudaväsen gå hos dem igen blott såsom några led
samma, bleka abstraktioner. Den franska burlesken gav däremot 
ett nytt uppslag, som alldeles stämde med den germanska upp
fattningen. Vi erinra oss den forntida nordbons främsta diktskapelse, 
bondeguden Tor. Olympisk till sina later är han så litet som möj
ligt, utan skola vi giva honom ett från estetiken lånat epitet, kan 
detta ej bliva annat än »burlesk», och burleska äro också Eddans 
yppersta gudasånger: Hamarsheimt, Lokasenna, Harbardsljod m. fl. 
Här hava vi således den äkta nordiska uppfattningen. Men på 
liknande sätt skildras också Olympens invånare i den franska bur
lesken. Gudarna hava där nästan förvandlats till ett nederländskt 
krogsällskap, de hava blivit germaner av samma plumpa kynne som 
Lokasennas hjältar, i burlesken möta oss samma kraftiga silener 
och rödbrusiga Bacchusfigurer, samma robusta nymfer och knubbiga, 
rödblommiga amoriner, som återfinnas i den holländska och flam
ländska konsten. Och denna rococo förstod en nordbo som Lucidor, 
under det att antikens ideala gudavärld innerst var och förblev 
honom främmande. Då han upptog och utförde det uppslag, han 
fått från Scarron, blev denna diktning därför lika germansk som 
Rembrandts Ganymedes och Jordaens’ satyrer. Hos Lucidor möta 
vi för första gången i svensk dikt denne rödnäste, plussige Bacchus 
på tunnan, som sedermera blivit så hemtam i vår litteratur och i 
vår folkliga konst — denna äkta låggermanska gudagestalt, som i 
varje fall är så originell och så typisk; vi hava Venus, Fröja eller 
Frigga, vi hava hela denna egendomliga gudavärld, som vi seder
mera återfinna hos den mest nordiske av våra skalder, hos Bellman, 
om än där adlad genom några drag, lånade från den franska rococons 
elegans.

Det var just detta burleska sätt att behandla antikens gudavärld, 
som stötte 1700-talets pseudoklassiska kritiker. En av dem klandrar 
Lucidor för en stil, »som allt för mycket stridei mot de gamles 
föredömen. Ty vem kan fördraga, att han i det gudagille, han 
skildrar, låter Saturnus snarka och slänga med benen, Venus bära 
sig åt som en tossa, Mars gå omkring och vissla och Vulcanus 
uppträda, rökande pipa!» Lidén, vars ord här citerats, avser den 
präktiga, av Scarron inspirerade skildringen i Astrilds skallgång.

Jupiter satt på en stol, 
Handen stödd’ han på ett bol
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Och satt rätt i djupa tankar, 
Var han skulle kasta ankar: 
Svanhamn, guldregn och bli ko? 
— Det vill han ej mera tro. 
Juno satt liksom på vakt, 
Gav med svartsjukt öga akt, 
Men Saturn han sov och snarka’, 
Så att allt i salen knarka’.
Venus fälas lik en tok. 
Pallas las uti en bok, 
Bacchus satt med sång och drack, 
Höll med sin Silenus snack, 
Mars had’ nästan ingen syssla, 
Utan gick för sig och myssla’, 
Men Vulcanus söp tobak, 
Så att röken stod i tak.

Lucidors Huru mycket mera levande äro ej dessa 1600-talets barockfigurer 
naiiska än den pseudoklassiska diktens urblekta gudagestalter ! Lucidors 

diktning, dikt klingar ju nästan såsom preludiet till fru Lenngrens Kärleken 
och Dårskapen. Realismen var Lucidors och de andra samtida 
svenska skaldernas styrka, och detta gäller särskilt de tyvärr fåtaligt 
bevarade bacchanaliska visor, som Andersin upptäckte bland Lucidors 
kvarlåtenskap. Dessa svälla ofta ut till rent ypperliga målningar av 
den tidens krogliv, och vi böra tänka oss dem — liksom Fredmans 
epistlar — burna av en livlig, karakteristisk melodi samt föredragna 
med samma starkt dramatiska aktion. Karlfeldt har särskilt fäst sig 
vid en dikt:

Kom, käre broder, kom 
Och låt oss denna dag 
Dricka friskt i detta lag, 
Uti lust och behag 
Driva bort hjärtegnag, 
Sa! Låt glasen gå rundom!

Man sätter — säger Karlfeldt —- »redan från början an på skarpaste 
allvar. Det gäller att nyttja timmarna och dricka som män. Här är 
ingen plats för drömmare, och ömma griller jagas på porten med 
skratt och skrål och saftiga ord»:

Vi sitter du så tyst, 
Liksom du had’ ej mål? 
Drick hin lilla flickans skål, 
Som bor i nästa gål. 
Sjungom med lustigt skrål! 
Sen’ han glaset haver kysst,
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Sa, se, så mått’ man glasen luta, ruta.
Vet hut, drick ut, din trut
Uppå min ed tål ved.
Din svälg och bälg är tämlig vid och bred.

Så ropar han på värden: hit med tobak och pipor, så att ölet 
får en bättre smak. Röken ska stå upp i taket! Gutår! Runda- 
dinellula! Se, hur ljuvligt vinet spritter! Och drick mig till, medan 
jag ännu kan stå!

Det finnes — skriver Karlfeldt — »i denna visa intet, som är 
spelat eller stiliserat. Det är en scen från en Stockholmskrog på 
1660- eller 1670-talet. Den eggande rytmen, de starkt inrimmade, 
korta raderna, som tyckas på samma gång markera den hetsiga 
dryckestakten och den underliggande orons jagande pulsslag, göra 
den till en helt konstnärlig dikt, ett litet mästerstycke i sin art. 
Av den visan ' har Bellman fått uppslaget till Fredmans epistlar. 
Men Lucidors bacchanal är antipastoral, medan Bellman samman
smälter idyll och krogbuller till ett organiskt helt i sånger, vari 
Bacchus och Fröja fira sitt triumferande biläger med markens fauner 
och nymfer som uppvaktande brudfölje».

Redan dryckesvisan i och för sig är karakteristisk för denna tid 
och för nationallynnet. Antikens dryckesvisa hava vi i de dikter, 
som tillskrivits Anakreon. Där är det sällskapsglädjen, ytterligare 
förfinad av druvornas safter, kärlekens rus, stegrat genom Dionysos’ 
gåvor, som skalden besjunger. Men själva berusningens vällust, då 
de kylda livskrafterna för ett ögonblick värmas genom det tunga 
ölet och de starka spritdryckerna för att snart domna bort i ett 
medvetslöshetens nirvana —• denna narkosens vällust, genom vilken 
tillvarons alla sorger sövas, är blott känd i det kalla nordiska 
klimatet. Det är detta rus, som besjunges i den rent germanska 
dryckesvisan.

I de germanska språken finnes ett latinskt lånord, som är mycket 
betecknande för de germanska barbarernas ståndpunkt, då de först 
råkade i beröring med romarna. Det är ordet köp, som är lånat 
från det latinska caupo eller krögare — och denna proveniens visar, 
vad det var för varor, som dessa barbarer äldst köpte av syd- 
länningen; att köpa var för dem detsamma som att köpa vin. Men 
för dem var vinet icke något anakreontiskt njutningsmedel, utan 
en bedövande rusdryck, alldeles som opium för kinesen och rhum 
eller whisky för negern. Och så har det förblivit. Engelsmän och 
flamländare skämta sällan, när de dricka; de samtala knappt, utan 
stå vid disken och tömma sina glas nästan med ett dystert uttryck.

Första gången denna rusets poesi förekommer är under medel-
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Lucidors 
religiösa 
dikter.
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dock — Lucidor var ingen glad poet. Grundtonen hos 
är dysterhet, icke glädje över livets och hälsans gåva. Hans 
vid bröllopen gör stundom ett nästan hemskt, lugubert in
är råare, mera cyniskt och obscent än hos tidens övriga

tiden, i goliardernas sånger, men icke heller där har det germanska 
lynnet slagit fullt ut, och det anakreontiska draget är även inom 
goliarddikten det förhärskande. Starkare ljuda väl dessa toner inom 
renässansens tyska poesi, hos Rabelais och i den franska burlesken, 
men i hela sin orgiastiska kraft bryter rusets poesi först fram i den 
Bellmanska dikten. Efterhärmare inom den erotiska poesien, äro 
vi här fullt originella.

De första anslagen till denna dikt finna vi här i Sverige redan 
hos Lucidor. Reformationstidens litteratur har väl att uppvisa en 
hel följd av dikter, som behandla dryckenskapen, men de göra det 
endast från moralisk-religiös synpunkt. Df teckna dess sorgliga 
följder och påpeka den olydnad mot Guds bud, till vilken drinkaren 
gör sig skyldig. Nu däremot hade — såsom jag förut påpekat — 
tiden kastat av sig den kyrkliga moralens bojor, den undertryckta 
sinnligheten hade åter brutit fram, och man besjöng djärvt de njut
ningar, som man stunden förut hade fördömt.

Vid sidan av den bellmanska orgiastiska visan är väl Lucidors 
blek, men redan hos honom finnes något av denna bacchiska lidelse, 
som sedermera behärskar berusningens störste sångare. Också hos 
Lucidor är temat att »dricka var stund och timme», att i glaset 
släcka kärlekens brand och förakta den hjärnlösa hop, som kväljes 
av livsbekymrens tunga utan att känna det enda säkra bote
medlet.

Och 
honom 
skämt 
tryck, 
skalder, och denna råhet gör icke intryck av att springa fram ur 
någon naturlig livsglädjes källa. Han valde också helst pseudonymer 
som Lucidor den olycklige, Laurinus den sorgbundne, Celinus der 
betrübte, Thanatophilander och andra av samma art. Detta intryck 
av en olycklig gör han även på oss, ty då vi föreställa oss denne 
i förtid skördade, så rikt begåvade folkskald, är det såsom en blek 
yngling med ett drag av djupt svårmod över pannan. Det sönder
slitna, lidelsefulla i hans väsen bryter särskilt fram i hans psalmer, 
som i ett mycket väsentligt fall skilja sig från tidens övriga.

Dessa hava i allmänhet något kallt, opersonligt hos sig, flera av 
dem skrevos tydligen såsom rena språkövningar, andra i en stund 
av ögonblicklig ruelse, utan att sättas i samband med livet förut 
eller efteråt. Liksom italienaren, efter att hava gjort sig skyldig till 
ett svårt brott, med stor uppbyggelse kan åhöra mässan och omedel
bart därefter begå ett nytt dåd, utan att i sin andakt på något sätt
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hava låtit störa sig av dessa tilldragelser i det praktiska livet, på 
samma sätt kunde också 1500- och 1600-talets svenskar skilja på 
sin andliga och timliga tillvaro. Det var intet, som hindrade dem 
från att ena stunden leva ett vilt landsknektliv och stunden därpå 
rimma hop några psalmer, fyllda av ruelse över synden —■ i all
mänhet. Hos Lucidor däremot spirar denna syndakänsla upp ur en 
verkligt personlig och levande erfarenhets mark. Här möta vi först 
en individuell syndakänsla, och denna tager sig någon gång form 
av kraftfulla djävulsfantasier, framställda med de gamla neder- 
ländarnas åskådlighet och vilda inbillningskraft. Ett stycke som It 
samtaal emellan Döden och en säker menniskia har i hemsk, stor
slagen skönhet endast sällan överträffats av svenska psalmdiktare. 
Intet är där en inlärd katekesläxa, utan bilderna verka med ett liv 
och en åskådlighet, som erinra om de gamla renässansmästarnas 
målningar av dödsdansens växlande scener. Det finnes där något av 
demfa livliga känsla för dödens hemskhet, som fyllde hela renässansen 
och som väl ytterst sammanhänger med dess kraftiga levnadslust. 
Liksom under antiken trädde nu döden i en hemsk och dyster motsats 
till livets glädje, och denna motsats framstod i hela sin kraft för en 
skald, vilken likt Lucidor redan tröttnat på livets gyckelspel.

I sin mannaålders början stod han ensam i livet, utan huld och 
skydd, utan släkt och utan hem, och en känslig skaldenatur kan svår
ligen hava undgått att taga intryck av denna enslighet. Bohemienlivet 
tillhör ungdomen; då omstrålas det ännu av frihetens och poesiens 
sol. Men bohemienen får icke åldras. Kanske var det leda vid den 
poetiske vagabondens hemlösa liv, som framkallade hans svårmod 
och hans dödsträngtan. Hans samtid förstod icke denna avsmak 
vid livets skådespel; 1600-talets människor voro därtill för sunda 
och — skola vi tillägga det — alltför litet utvecklade. Denna 
generella livsleda alstras först av en utblommande kultur, och så 
till vida hade Lucidor den olycklige eller Thanatophilander — såsom 
han i sina sista dikter kallar sig — nått ett steg längre i utveckling 
än samtiden i övrigt.
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Bryt
ningen 

omkring 
1680.

MARINIS TERNA

Lillien- 
stedt.

UCIDOR dog 1674, Stiernhielm hade två år 
tidigare gått hädan, Columbus slutade 1679, 
och Urban Hiärne hade 1666 rest utrikes 
och hade samtidigt dragit sig tillbaka från 
diktkonsten. Hela den äldre författargenera
tionen hade således gått bort före 1680- 
talets början, och i stället framträdde en 
ny med ett väsentligen annat program. 
Dessa yngre hämtade sina förebilder, icke

från antiken, utan från seicentos Italien, från författare som Guarini 
och Marini, delvis genom förmedling av den andra schlesiska sko
lan i Tyskland. Denna barockstil, den s. k. marinismen, kan iakt
tagas hos de flesta författare under den karolinska tidens sista de
cennier, t. o. m. hos fru Brenner, men ännu mer hos Spegel. Den 
visar sig ock hos Thorsten Rudeen, född 1661, död 1729 såsom 
biskop i Linköping, en utan tvivel ganska begåvad, ehuru mycket 
ojämn skald, vilken stundom — såsom t. ex. i den ypperliga Gavotte 
de 1’amour — visade sig äga anlag att bliva en verklig central
lyriker av Columbus’ rang. Dessa anlag kommo dock icke till sin 
rätt, utan i stället vacklade han mellan de olika riktningar, som på 
hans tid voro på modet. Än anslog han en sinnlig, nästan frivol 
tonart, som erinrar om Lucidor och Runius, än uppträdde han — 
detta gäller de officiella dikterna — med torra, moraliserande fest- 
kväden, som knappt skilja sig från fru Brenners, än förfaller han till 
bombasm. Hos honom fanns poetisk känsla, men då denna ville 
taga sig ett uttryck, valde författaren utvägen att höja stilens flykt 
genom att låna några av marinisternas onaturligt överdrivna bilder. 

Den förste verklige marinisten var Johan Lillienstedt \ vars litte
rära verksamhet inföll på 1680-talet och i viss mån inleder hela 
riktningen. Hos honom visar sig först dess utpräglade förkärlek för 
de sydländska versformerna, och han skrev t. o. m. sonetter och

1 Född 1655, död 1732. Han hette före adlandet Paulinus.
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madrigaler över rent religiösa ämnen ■— såsom Den korsfäste 
Kristus. Då han ville överflytta en utländsk dikt till svenska, 
valde han gärna stycken av de italienska barockskalderna, och 
han är den förste, som söker kläda barockens mest omtyckta 
diktskapelse, Guarinis Pastor fido, i svensk dräkt, ehuru hans 
översättning kom att inskränka sig till spridda delar av det be
römda arbetet. Men ännu starkare framträder hans marinism i de 
religiösa dikterna Christus nascens, patiens et triumphans. Marinis-
men hade varit samtidig 
med den katolska motre- 
formationen och blivit en 
bärare för den sentimen
tala, hysteriska religiosi
tet, som i Södern efter
trätt renässansens heden
dom, och det kan icke 
nekas, att Lillienstedt i sin 
dikt tagit intryck av ma- 
rinisternas svulstiga senti
mentalitet, deras böjelse 
för forcerade antiteser och 
deras osmakliga samman
blandning av klassisk my
tologi och kristendom.

Kristoffer Leyoncrona1 
var mera påverkad av den 
andra schlesiska skolan.

i
r

Kristoffer Leyoncrona.
Efter porträttmedalj av R. Faltz.

Det visar sig redan i hans
med denna skola gemensamma böjelse för de romanska folkens mest 
konstfulla versformer, för sonetten och sestinen 2, vilken han onek
ligen behandlar med en för denna tid förvånande ledighet. Men 
än mera direkt framträder denna frändskap i hans mest betydande 
dikt, den poetiska brevväxlingen mellan Habor och Signill. Dylika 
heroider hava väl gamla anor inom poesien — de återgå som bekant 
till Ovidius —, men särskilt populära blevo dessa fingerade brev 
genom en medlem av den andra schlesiska skolan, Hoffmann von 
Hoffmannswaldau, vars Hielte bref 1700 översattes på svenska av 
Österling. Leyoncronas dikt är ett försök i samma stil.

•Man kan väl ej säga, att breven utmärka sig för någon sär-

Leyon
crona.

1 Född omkring 1662, död 1710 i London, där han var svenskt sändebud.
2 Sestinen har i sex strofer endast sex rim. Samma rimord återvända nämligen i 

en bestämd ordning i varje strof.
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skild bombasm —■ därtill var Leyoncrona alltför mycket verklig 
skald —, men de äro dock retoriska deklamationsnummer, hållna 
i allongeperuktidens på samma gång pompösa och preciöst galanta 
stil. Aldrig låta de båda älskande en realistisk vändning halka 
genom pennan, utan ständigt hålla de sig kvar på den falska idea
lismens höjder. De äro oklanderligt korrekta i sina känslor och i 
sina uttryck, de sucka och älska, rodna, bedja och bedyra alldeles 
såsom den tidens sirliga galanteri föreskrev, men också skriva de 
knappast för varandra, utan för publiken, och man tycker sig 
nästan se, huru de stå och vänta sin applåd efter väl avslutade 
koloraturdrillar. Habor och Signill voro den tidens Frithiof och 
Ingeborg, och liksom dessa äro de vida mera retoriker än passionerade 
älskande. De bära fornnordiska namn — liksom Lohensteins hjältar 
buro forntyska — men i själva verket hava de erhållit sin upp
fostran, om än icke i första hand, från Hôtel de Rambouillet, och 
den fornnordiska dräkten bära de endast såsom ett slags maskerad
kostym för att bättre slå an på Olaus Rudbecks samtida. De äro 
människor från barockens tidsålder, liksom Frithiof och Ingeborg 
äro människor från romantikens, och i deras böjelse att föredraga 
de retoriskt mejslade perioderna framför den erotiska passionens 
språk ligger helt visst också ett svenskt drag. Denna retorik, som 
nu med barocken börjar behärska vår poesi, blir, ju längre vi 
skrida fram i tiderna, allt mer och mer dominerande och karak
teristisk för den svenska dikten.

Leyoncronas heroider kunna — såsom jag nämnde — knappast 
anses såsom tvenne älskandes brev, utan snarare såsom författarens 
resonemang om kärleken. Och häri hava de onekligen en viss 
betydelse för sin tid. Liksom i Skogekär Bärgbos sonetter hava 
vi också här ett försök till en kärlekens psykologi. Försöket miss
lyckades väl, ty Leyoncrona var alltför mycket fången i de kon
ventionella föreställningarnas band för att vara någon observatör, 
men tendensen förtjänar dock att beaktas. Det är densamma, som 
vi samtidigt återfinna på prosadiktens område; även där röjer sig 
det gryende psykologiska intresset.

Dahl- Men marinismens och den andra schlesiska skolans egentlige 
stierna. representant i vårt land var dock Gunno Dahlstierna.1 Mest 

bekant var han för sitt episka griftkväde över Karl XI: Kunga skald, 
med tusend troplichtige heete tårar besprängd etc. Men med all 
sannolikhet är han även författare till den ypperliga folkviseimita- 
tionen Giöta kiämpa-wisa om kåningen å herr Pädar. Av Magnus

1 Hette före adlandet Eurelius. Han föddes 1661 och dog 1709 såsom överdirektör 
för lantmäteriet.
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von Celse tillskrives Holmstrom författarskapet, men Lidén upp
tager den bland Dahlstiernas dikter, och av språket framgår — dik
ten är på Dalslandsdialekt — att Lidén haft rätt. Frånsett dessa 
dikter har han endast skrivit några religiösa sonetter över Karl XI:s 
frånfälle, ett par gravdikter, som stundom hava form av sonetter, 
samt slutligen en översättning av Guarinis Pastor fido.1 Såsom 
skald bör han således bedö
mas efter sina förnämsta dik
ter, griftkvädet över Karl XI 
och Kämpavisan.

Den senare dikten skildrar 
under allegoriens förklädnad 
tsar Peters angrepp på Narva 
och uppträder i form och ton 
som en gammal medeltids- 
ballad. Men vid 1600-talets 
början hade man förlorat sin
net för dess egendomligheter. 
De gamla balladerna sjöngos 
Väl fortfarande, om än endast 
undantagsvis, inom de högre 
kretsarna, även nya diktades, 
om också dessa mera äro att 
anse såsom ett uppkok på 
de gamla, men i den folkliga 

Gunno Dahlstierna.
Efter original i Lantmäterikontoret.

dikten börjar redan renässan
sens herdevärld att tränga in, 
och den burleska bondvisan 
vinner nu popularitet framför den idealt hållna balladen — på 
folkdiktens område en yttring av den karolinska tidens realism 
och muntra levnadsmod. Då man därpå inom de mera litterära 
kretsarna skulle återupptaga balladen, var det ej till den äkta, 
gamla b Haden man vände sig, ty denna kände man nu föga till, 
utan till halvlärda efterbildningar som Konung Carls wijsa eller 
bondska »kämpavisor» i samma stil som Grimborg.

Man gör därför orätt, om man betraktar Giöta kiämpa-wisa så
som ett försök i medeltidsballadens stil, utan vill man vara rättvis, 
bör man utgå från den karolinska tidens uppfattning av »folkvisan», 
och då måste man medgiva, att imitationen alls icke är dålig och 
att Dahlstierna här lyckats vida bättre än i sitt försök att efter-

1 En annan, dock aldrig tryckt översättning gjordes av den såsom originalförfattare 
obetydlige Johan Tobias Geisler.
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Du store och du starke, i höjdenne bor, 
Som ögna-sten akta din smorde!
Bevara kung Karl, som sig dig förtror: 
Hans fiender din krigs-ängel morde!

Att Dahlstierna här anslagit den rätta, folkliga tonen, framgår därav, 
att dikten verkligen tyckes hava blivit en svensk »folkvisa», som 
sjöngs överallt i landet, långt in i frihetstiden, och även blev be
stämmande för en hel serie av folkviseimitationer, för Dalins Kämpe- 
wisa och för fru Nordenflychts dikt om det svenska tronföljarvalet. 
Men Giöta kiämpa-wisa kan icke blott anses hava givit uppslaget 
till dessa och liknande direkta efterbildningar, utan den kan även 
sägas förebåda den politiska sagan över huvud, åtminstone så till 
vida som skalden i en barnslig diktart — ty såsom sådan gällde 
folkvisan lika väl som sagan — har inlagt ett allvarligt politiskt 
innehåll.

härma Marini. För Dahlstierna rörde sig folkvisan fortfarande med 
riddare och jungfrur, men den var icke längre en hövisk riddar- 
dikt, utan ett »bondeqwaa», och tonen i en dylik bondvisa har 
Dahlstierna förträffligt attrapperat. Karakteristiskt är ock, att i den 
karolinska kämpavisan blanda sig reminiscenser från den svenske 
bondens trägna bibelstudier. Tanken att personifiera Narva såsom 
en jungfru återgår, såsom man påpekat, till profeternas allegori om 
»jungfrun Israel», och hela början, om tsar Peters dröm och hans 
spåmän, har tydligen kalkerats på Danielsbokens berättelse om 
Nebukadnesar. Detta är äkta bondskt. Det hela går i en frisk, 
hurtig takt — just så, som en bondeskald från Karl XII:s dagar 
skulle hava diktat — den karolinska tidens glada skämtlynne 
leker hela tiden över skildringen, man liksom hör den svenske 
bondens hjärtliga, naturfriska skratt, då han tänker på den fine 
herr Peders snöpliga nederlag, och man ser, huru han skiner upp, 
då han beskriver, huru grundligt hans unge, raske konung pryglat 
moskoviten. Giöta kiämpa-wisa är därför, såsom man sagt, »en 
ståtlig segersång, kanske den vackraste, som klingat på svenskt 
språk». Den är i varje fall äkta karolinsk, både i sitt friska lev
nadsmod, sin glada tro på Sveriges segerlycka och i den varma 
fosterlandskärlek, som döljer sig bakom kämpavisans litet grovkor
niga skämt med Sveriges fiender. Den är det till sist också i 
själva avslutningen, där den gycklande, burleska tonen förstummas 
för att i stället låna klang från de trohjärtade allmogepsalmer, som 
i de svenska landskyrkorna uppstämdes till tack för Victorian vid 
Narva:



Karakteristiskt för tiden grundade sig emellertid Dahlstiernas 
skalderykte icke på detta »bondeqwaa». En dylik dikt sjöng man 
väl, men man frågade icke efter författaren, och icke förr än 1765 
finner man i tryck någon uppgift därom. Desto mer beundrad var 
Dahlstierna för sin Kunga-skald.

Av författaren var detta poem säkerligen avsett att vara ett slags 
epos. Härför talar icke blott dess storlek — kvädet upptager 268 
strofer — utan även versformen; Dahlstierna upptog nämligen de ita
lienska epikernas vanliga versmått, ottava rima, som han nu sökte 
införa i den svenska poesien. För vår tids uppfattning erbjuder 
denna dikt föga likhet med ett epos. Det är inga händelser, som 
här skildras, utan det hela består blott av en serie långa tal, i vilka 
andra smärre relationsvis infogats; vi hava tal av Thalia, av Svea, 
av de fyra riksstånden, av Karl XI och Karl XII. Denna uppfatt
ning av ett epos såsom en samling versifierade orationer över ämnet 
var dock ingalunda egendomlig för Dahlstierna; den återfinnes i 
Stiernhielms Hercules, som ju nästan helt och hållet upptages av 
Dygdens och Lastens tal, i Columbus’ episka försök, och den går ännu 
igen i Dalins Svenska friheten. Dahlstiernas föreställning om ett 
epos var således densamma, som gällde under nästan hela den 
pseudoklassiska tiden i vårt land.

En följd av denna teori blev diktens brist på organisk enhet. 
Uppslag och ansatser förekomma väl, men de övergivas snart, och 
talet länkas in på ett nytt ämne. Dahlstierna lade väl också mindre 
an på någon sträng enhet än på de poetiska detaljerna, och onek
ligen är det själva stilen, som uppbär dikten. Denna stil, marinismen, 
uppträder för övrigt aldrig hos oss med samma konsekvens som hos 
Dahlstierna.

Mönstret var för honom den italienska dikten, och såsom Martin 
Lamm visat, är Kunga-skald en direkt efterbildning av den nittonde 
sången i barockens mest berömda epos, Marinis Adone. Men olämp
ligare förebild kunde en skald av Dahlstiernas läggning svårligen 
välja. Den italienska dikten hade efter nära fyra århundradens 
kultur hunnit så långt i överförfining, att den med Marini nått fram 
till ålderdomssvaghetens gräns. Med manerets moucher och puder 
sökte man dölja, att ungdomens och medelålderns spänstighet redan 
flytt sin kos. Den italienska dikten hade blivit en gammal kokett, 
som visserligen med en sällspord talang förstod att dölja sina 
skrynklor, men blott med uppbjudande av den poetiska toalettens 
alla resurser. Dahlstierna, fostrad i ett i jämförelse med Italien halv- 
barbariskt land, begrep sig föga på dessa konstgrepp. Han tog 
sminket för ungdomshälsans färg, han tjusades av de eleganta rörel-



serna, och han gjorde ett försök att kläda om den svenska dikten 
efter den italienska modejournalen. Men man styr icke ostraffat ut 
en svensk bondpiga i italiensk hovdräkt från seicento — bonde- 
laterna bryta igenom, hälsans naturliga rodnad tränger fram genom 
sminket, solfjädern rör sig ibland med väderkvarnsvingens häftighet, 
den sirliga, avmätta gången avbrytes då och då av några kraftiga, 
karlavulna steg, och elegansen får nästan genomgående en livligt 
parodisk anstrykning.

Kunga-skalds författare var för mycket dalslänning för att bliva 
någon god elev i Marinis skola. Efter dennes föredöme låter han 
»svenske män» bada sin botlösa skada i »hjärnans heta å, de salta 
floder» (d. v. s. gråta), »silvermånen dra uppå sig den vita flors- 
kappan», Karl XI utbyta »det jordiska Stockholm mot himmelens 
Jerusalem», »fattigdomen mala bröd på nöjets handkvarn»; han talar 
om »ögats perledike» och »himlens silvervårta», han »bespränger 
med regn sitt ögas fönsterkarmar» o. s. v. Han slösar efter mästa
rens föredöme med demanter, jaspis och rubiner, safirer och topaser, 
han rör sig med en geografi, som omfattar hela världen från »Memfis 
kungsgård» till polens isar, han frammanar Olaus Rudbecks fantas
tiska Atlandsvärld och sjunger om Riffelbergen, Atlefjäll och andra 
»götiska» orter, hans fauna överflödar av tropikens hela djurvärld, 
»snälla havssvin nosa» kring de svenska köpmännens fartyg, och han 
spår, att förr skola »de tröga valarna vända sina breda ryggar pa 
Dovrefjäll», än Karl XI:s namn förglömmas, hans herbarium inne
fattar icke blott de nordiska växterna, utan även österns alla kost
bara specerier ■— o. s. v. i samma stil.

Han finner alls icke det olämpliga i att ändra om en skildring 
av Venus’ klagan vid Adones lik till en dikt om Sveas sorg över 
Karl XI:s bortgång. I stället för Apollo, Bacchus, Ceres och Thetis, 
som söka trösta Venus, sätter han blott in de fyra svenska riks
stånden, som få göra Svea samma tjänst. Och att däri låg en nästan 
parodisk motsats, mäktade han icke inse. Men hela detta åskåd
ningssätt — säger Martin Lamm — »är ytterst betecknande för 
tiden. Det är ett ypperligt exempel på den osanning, som Boileau 
predikat så mycket emot, vanan att låna ur böckerna de personer, 
naturföreteelser och känslor, man hade att skildra, i stället för att 
se med egna ögon och skildra med egna ord. Och det är just 
häruti, som senrenässansens skalder i alla länder så svårt försyndat 
sig.» Det var emellertid detta, som tilltalade tidens smak. Dahl- 
stiernas Svea är icke någon svenska som Stiernhielms Dygd, utan 
erinrar mest om 1600-talets italienska madonnor med deras tår
dränkta, nästan inflammerade ögon, deras blekblå köttfärg, bastanta



kroppsformer och luftfyllda draperier. Man tycker sig i dikten se 
barockens hela tunga begravningsprakt : de tjocka, klumpiga guir- 
landerna, Tiden med sin lie och sitt fladdrande skägg, den sörjande 
Eftervärlden, som tröstlös står lutad över gravurnan, Ryktet, som 
stöter i sin kopparlur, och vad mera den tidens jesuitstil ägde 
att bjuda.

Det var detta, som Karl XI:s samtid så beundrade i denna dikt. 
Och dock ■— när allt kommer kring, var det kanske lika mycket 
genom sina dalslandsfasoner, som Dahlstierna blev den karolinska 
tiden kär, och i varje fall är det genom dem, som han ännu till
talar oss. Hur trohjärtat gott verkar t. ex. icke en poetisk bom- 
mert sådan som denna i hans översättning av Pastor fido:

Den sol nu sorgse gick till Thetis blå i sänge, 
I morgon travar glatt uppå sitt gamla spänge.

Sådan var också Dahlstiernas egen »Pegasus». Under det utländska, 
brokiga schabraket travade han muntert och obesvärat fram som en 
ärlig svensk ryttarkamp, stolt och lycklig över de granna tofsar, 
som skramlade kring honom. Och stundom händer det också, att 
Dahlstierna glömmer bort den italienska poetiken för att enkelt och 
naturligt giva uttryck åt sin kärlek till fosterbygden, så t. ex. då 
han låter en värmlänning yttra:

— — Värmeland, du alla länders pris!
Du äst uppfylld med lust och allsköns ädla dygder,
Du äst för alla land ett jordiskt paradis!
Om man med bunden syn, där far mins gård står byggder,
Mig ledde, kände jag igen båd’ ugn och spis,
Båd’ kyrkor, berg och skog, men mest — hör vad jag säger — 
Gläds jag med dig, att du så mildan konung äger.

De sista orden äro betecknande för den karolinska tiden, ty kär
leken till fosterlandet hade då förkroppsligat sig i kärleken till 
konungens person. För mången förefaller en dylik rojalism väl 
mycket närma sig servilismens gräns, men på Karl XI:s tid gjorde 
den det icke. Under den karolinska tiden var Sveriges historia 
Verkligen dess konungars, och detta märka vi bäst, då vi vända oss 
till den politiska diktningen under Karl XII:s sista år. Denna dikt
ning — jag tänker på skalder såsom Bengt von Hofsten och Johan 
Linder — är onekligen fylld av ett ädelt, fosterländskt patos. Skal
derna känna djupt fäderneslandets olyckor, de bedja varmt till Gud 
om fred, men det faller dem aldrig ett ögonblick in att i konungens 
genstörtighet se ett hinder för landets lycka. De svåra hemsökel- 
serna fatta de såsom Guds straffdomar över folkets synder, och de



bedja därför, att han nu skall låta det vara nog med den tuktan, 
han redan givit, men framför allt gälla deras böner: giv oss vår 
konung åter! Helt visst var detta uppriktigt menat. Man hade 
ännu icke lärt sig några parlamentariska distinktioner på konung 
och regering, och då man älskade sin konung, älskade man ock 
sitt land. Klarast framträder denna fosterlandskärlekens rojalism 
hos Dahlstierna, och trots alla sina fel blev hans Kunga-skald därför 
ett uttryck för en av den karolinska tidens mest kraftigt utpräg
lade känslor — den känsla, åt vilken Dahlstierna gav ett så pregnant 
uttryck i den sonett, med vilken Atterbom avslutar sin sympatiska 
teckning av den gamle karolinens liv och diktning:

Giv Gud ditt hjärta, giv konungenom din tro,
Giv Gud din själ och giv din kung gods, liv och blod, 
Giv Gud och kung var sitt. Si, så får Fanen intet!
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Scen ur »upptåget» vid Karl XI:s kröning. 
Ur Certamen equestre.
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DET FRANSKA INFLYTANDET

NGEFÄR samtidigt — på 1680-talet — med 
det att marinismen och den andra schlesiska 
skolan började vinna herravälde inom den 
svenska litteraturen, kom den förut omtalade 
strömningen från Frankrike, t, o. m. tidigare 
än den nådde Tyskland. Detta var i själva 
verket helt naturligt. Sverige var då jämte 
Frankrike Europas förnämsta stormakt, våra 
förbindelser med Frankrike voro livliga, och 

i viss mån kunde därför åskådningssättet och livet vid Ludvig XIV:s 
hov lättast omplanteras i svensk mark.

Ett inflytande från Frankrikes litteratur hava vi redan kunnat 
iakttaga hos Columbus och Lucidor. Men hos Columbus hade det 
stannat vid planen att översätta Molière, och hos Lucidor röjer det 
sig blott i enstaka burlesker. Det var på en annan väg, som 
Frankrikes litteratur först skulle få betydelse för den svenska: 
genom dess poésie fugitive.

Ett inflytande från denna franska bagatellpoesi märkes först hos 
Karl XI:s gunstling, den bekante statsmannen Erik Lindschöld.1 
Någon stor poet var han visst icke, ej ens för sin egen tid, men 
han är en av den karolinska periodens älskvärdaste och mest till
talande skalder. Stiernhielms höga och allvarliga uppfattning av 
poesien ägde han icke, även om han starkt påverkats av dennes 
form och världsåskådning. Vad han avsåg med sin balett — Den 
stoora genius —, sina dryckesvisor, sina erotiska sånger och sina 
små tillfällighetspoem över sällskapslivets bagateller — t. ex. hans 
gravskrifter över änkedrottningens båda knähundar Belle-Amoure 
och Epelin — var helt visst blott att väcka ett löje för stunden 
hos det höga herrskap, vars maître de plaisir han var, lika väl som 
han var dess trogne och arbetsamme ämbetsman. Lindschöld var

Poésie 
fugitive.

Lind
schöld.

1 Född 1634, död 1690. Han hette före adlandet Lindeman.
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sin tids Dalin, och liksom dennes dikt var också Lindschölds 
kanske blott en »lusteld», tänd vid tronen.

Men en betydelse äga dock hans älskvärda, muntra bagateller. 
Hittills hade hovet stått främmande för den svenska litteraturen. 
Kristina, den första av våra monarker, som hade håg, tid och till
fälle till vittra sysselsättningar, var uteslutande intresserad för den 
utländska litteraturen, och Stiernhielm spelade vid hennes hov 
säkerligen ingen mera betydande roll; han fick i uppdrag att verk
ställa några översättningar — det var allt. Lindschöld är däremot 
den förste hovskalden, och han är det i bättre mening. Han an
vänder endast sällan sin talang i den torra, om ock pompöst an
lagda panegyrikens tjänst, utan förstår genom sina lätta, oförargliga 
visor att hos den tröge Och bigotte Karl XI dock väcka ett svagt 
intresse för svensk vitterhet. Genom honom fick diktkonsten likväl 
ett fotfäste i hovsalarna, och den svenska vitterhetens anknytning 
till hovet betyder i själva verket dess förfining. Den vinner i elegans; 
blir mera lätt och spirituell, och härtill har Erik Lindschöld bi
dragit genom sina dikter, som icke sällan giva oss ganska åskådliga 
och täcka inblickar i det litterära hovlivet under den karolinska 
tiden.

Hovets damer kunde ej i längden vara roade av samma drastiska 
skämt som tjusat den borgerliga publiken, och denna ton passade ej 
heller för Drottningholm, Karlberg och de nya kungliga slotten med 
deras om Versailles erinrande salar och parker. Liksom man i 
övrigt började hämta sina förebilder från Ludvig XIV:s omgivning, 
började man ock göra det inom litteraturen. Tyskan, som förut 
varit aristokratiens språk, utbytes allt mer mot franskan, breven 
avfattas på detta språk, och i de handskrivna diktsamlingarna från 
århundradets slut bliva de franska poemen allt vanligare. Aurora 
von Königsmarck, utan tvivel en bland denna tids mest spirituella 
kvinnor och en av stjärnorna vid Karl XI:s hov, skriver nästan 
aldrig på svenska, utan begagnar sig av franskan; så i det mäster
liga epigram, som hon skrev över Karl XII och vars fina esprit skulle 
hava hedrat en av Frankrikes främsta författare, och så i de målande 
breven från Medevi, i vilka hon lämnat så ypperliga skildringar av 
det aristokratiska livet vid vår äldsta kurort.

Man började att allt mer känna denna franska poesi såsom mot
satt den svenska, vilken hittills varit på modet, och att så var, 
visas bäst av det oerhörda uppseende, som det väckte, då hovets 
damer ■— bland dem Aurora Königsmarck — 1684 uppförde ett 
av den franska poesiens mästerverk, Racines Iphigénie. Bland de 
många, som firade denna märkliga tilldragelse, var också Erik Lind-

Iphigénie- 
represen- 
tationen.
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Erik Lindschöld.
Efter oljemålning av Ehrenstrahl på Gripsholm.
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Runius.

Werwing.

Fru 
Brenner.

Monn’ den ej mer bevekar 
Hjärtat till ärbarhet 
Än slika julelekar 
Med bondenfaldighet?
Vad visa de för seder?
Vad skaffa de för frukt?
Vem vinner därmed heder?
Vem lärer därav tukt?

Men här, här är att lära
Umgänges ljuvlighet,
Konst, tukt, vett, dygd och ära, 
Seder och skicklighet.

schöld. Han vänder sig i sin dikt mot de gammalmodiga klandrare, 
som ogillade, att »damer av förnäm släkt» nedlåtit sig till att såsom 
histrioner uppträda i »främmande habit», och han gycklar med dem, 
som ärbart föredrogo de gamla svenska lekarna Blindbock, Nappa- 
stek och Nyppe-nupp i näsa framför en »lek» som denna:

Även den mångfrestande fru Brenner har någon enstaka gång 
offrat åt denna bagatellpoesi, så i den lilla älskvärda dikten Fogeln 
Pierros afskedsvisa, som så livligt erinrar om fru Nordenflychts 
bättre lyrik. Också Frese sökte att i några dikter anslå den franska 
poesiens lätt skämtande ton, ehuru han var en både för allvarlig 
och för känslorik skald för att rätt lyckas i denna diktart.

Hos andra skalder har det nya åskådningssättet mera trängt in i 
blodet, och vi finna hos dem nästan en kamp mellan de båda smak
riktningarna. Så hos Runius.

Runius hade tvenne strängar på sin lyra. Den ena anslog han, 
då han »söp märg i benen» tillsammans med sin goda vän Petter 
Frisk eller då han besjöng värdinnan på »Gyllene Tunnan», med 
ett ord vid borgarklassens fester, den andra, då han rörde sig i 
den höggrevliga Strombergska familjen, då han — i detta fall före
bådande Dalin — fungerade såsom rumormästare för »Claestorps- 
orden», då han för de unga damerna i denna krets skrev sina små 
nätta bagateller, ej sällan på franska, ofta efter en fransk melodi 
och nästan alla fyllda av denna lätta, lekande esprit, som utmärker 
denna tids franska »poésie fugitive».

Den främste skalden inom denna grupp var dock Johan Gabriel 
Werwing. Visserligen tillhörde han blott den nya skrivaradeln 
under Karl XI — hans fader var historikern Jonas Werwing — 
men sitt umgänge valde han bland högadelns medlemmar, och så-
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skeptiska löje, hans patriotiska sånger äro 
icke tidens högstämda, om än braskande 
griftpoem äro visserligen ej hållna i den 
ännu var på modet, och de vanprydas ej

>

Men 
i de sinnligt läckra målningarna följde Marini såsom 
han dock icke marinist i uttrycken, och från smak- 
Dahlstiernas höll han sig redan nu fri.
italienska barocken vände sig Werwing snart till den

som diplomat1 fick han ytterligare tillfälle att utbilda sina sällskaps
talanger och odla sin smak. Det franska åskådningssättet var därför 
för honom fullt naturligt, och sin stil utbildade han utan ansträng
ning i de fransk-klassiska poeternas skola. Ännu Tessin kunde 
därför tillerkänna honom »förtjänsten av en lätt och klar diktion».

Någon djupare natur var Werwing icke. Hans erotiska dikter 
röja icke någon mera varm känsla, utan över dem svävar alltid 
något av fransmannens 
friska, men de andas 
fosterlandskärlek, hans 
pompösa stil, som då 
heller av barockens osmakliga överdrifter, men å den andra sidan 
är Werwing liksom rädd för att giva sina minnesbilder denna 
kraftigt realistiska färgton, i vilken t. ex. Runius’ griftkväden äro 
hållna; för en dylik drastisk karakteristik var han redan alltför 
mycket beundrare av den franska poesien.

Werwing förefaller att hava varit en starkt sinnlig natur. Han 
tilltalades därför först av Marinis sensuellt retande, av sentimental 
lascivitet fyllda bilder ur den antika gudasagan, och hans troligen 
äldsta dikter, skrivna då författaren var föga mer än tjugo år 
gammal, äro i själva verket blott översättningar ur Adone. I Nar
cissus är stilen ännu outvecklad, men i Martis och Veneris sängelag 
finnes onekligen en sensuell lidelse och en intensiv lascivitet, som 
äro främmande för den egentligen karolinska litteraturen, 
om han än 
förebild, var 
lösheter som

Från den 
franska litteraturen, dels till preciösernas diktning, dels till la poésie 
fugitive, och det var i främsta rummet genom honom, som denna 
kom på modet också här i Sverige. Senare undersökningar av 
Werwings dikter hava väl visat, att dessa i regeln ej äro originella, 
utan översättningar och efterbildningar från franskan. En stor del 
är lånad från franska operettarior och chansoner, och många äro 
diktade på då populära franska melodier. Men dels voro den äldre 
tidens översättningar aldrig trogna, dels visar alltid valet av före
bild både Werwings egen naturell och den smakriktning, som då 
gjorde sig gällande.

Det drag hos den franska poesien, som tydligen mest slog an 
på Werwing, var dess lätta esprit, och i denna esprit ligger onek-

1 Han dog vid troligen ej fyllda 40 år såsom svensk legationssekreterare i Paris 
år 1715.
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ligen Werwings betydelse såsom skald. Den passade för hans något 
ytliga naturell, för hans livliga, men ej djupa känsla, för hans klara 
förstånd och för hans glada, lättsinniga, något skeptiska världs
åskådning. Hans styrka synes mig därföre ligga i den korta, epi- 
grammatiska dikten, där hans förmåga får göra sig gällande att giva 
ett klart, tillspetsat uttryck åt tanken1 — denna förmåga, som 
fransmännens klassiska skalder i så hög grad äga — i dessa små, 
lätt gycklande erotiska visor, i vilka känslan aldrig är nog stark att 
jaga bort det ironiska löje, med vilket den världsvane diplomaten 
betraktade kvinnan och kärleken, och i dessa halvt konverserande 
dikter, vilka fyllas av en fint bildad sällskapsmänniskas hela älsk
värdhet och esprit. Hans kanske flesta dikter äro skrivna till kvinn
liga korrespondenter inom aristokratien, äro poetiska brev, reseskild
ringar, fingerade avisor, halvt franska chansoner, »elegier», »arier» 
och »menuetter», ej sällan ganska skabrösa, men utan den äldre 
tidens plumpa komik; även då Werwing i en poetisk epistel till 
sin »maîtresse» urskuldar sig för en mänsklig olycka, som drabbat 
honom i den älskades närvaro, förstår han att behandla det delikata 
ämnet i samma lätt skämtande och — vi kunna tillägga — för sin 
tid eleganta ton, som en Voiture använde, då han uppvaktade de 
»précieusa» damerna i Hôtel de Rambouillet med dikter av ett 
lika vågat innehåll. Såsom Martin Lamm funnit, återgår dikten 
också mycket riktigt till ett franskt original.

Werwing var, såsom man riktigt karakteriserat honom, en levnads
glad ung världsman, som trots sin begränsning och ytlighet dock 
var den »första fullblodiga uppenbarelsen av den elegante salongs- 
skalden, .vår förste utpräglade representant för den lätta poesi, som, 
född i de preciösa salongerna, under hela sjuttonhundratalet fortfor 
att förtrolla de högre kretsarna inom alla land med sin esprit och 
sin grace».

Såsom jag förut påpekat, odlades i Hôtel de Rambouillet Burlesken, 
icke blott den subtila, preciösa dikten och den glada bagatell
poesien, utan ock burlesken. Den skald, som omplanterat denna

1 T. ex. följande impromptu, som är ett ganska karakteristiskt exempel på Wer
wings diktning. En ung dam hade bett honom om en gåva, och han svarade:

Min sköna själv utvälja kan
En skänk, som henne bäst står an 
Av tre, som jag vill henne giva.
I hennes val jag dem har satt, , 
Som här i ordning nämnda bliva: 
God dag, god afton och — god natt.

Originalet är författat av Sarrazin, en bland poeterna i Hôtel de Rambouillet
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andra allvarliga dikter — snarare såsom en 
ett uttryck för den muntre generalauditörens

Man har visserligen talat om ett vemodsdrag hos honom, vilket 
skulle bebåda Bellmans »sorg i rosenrött», men något dylikt finnes 
knappt. Väl har han skrivit en sentimental pastoral Den olyck
lige Sylvanders ynkelige leverne och önskelige död, men dels är 
detta stycke, vad den halvt marinistiska diktionen beträffar, tämligen 
enastående inom hans diktning, dels bör man helt visst betrakta 
det — liksom några 
språkövning än såsom 
verkliga naturell.

Vill man finna den
sig till de dikter, för vilka han hade mer eller mindre direkta franska

1 Ordet har väl här sin äldre betydelse av godlynt.

i svensk jordmån, är onekligen Holmström, ehuru han även försökt 
sig i de båda andra arterna och någon gång t. o. m. offrat åt mari- 
nismen. Allt som allt var han en bland denna tids populäraste för
fattare, och om man än just icke —■ såsom en beundrande samtida 
hade mod att säga— kan jämföra honom med Homeros och Pindaros, 
kunde han dock med en viss rätt uppbära namnet »vår svenske 
Scarron», ehuru visserligen denne Scarron skrev sina dikter icke 
för Hôtel de Rambouillet utan för Karl Xll:s fältläger och Stock
holms medelklass.

Holm- Israel Holmström föddes i Stockholm, troligen något år mellan 
ström. jgg0 och 166$, och inskrevs vid unga år vid Uppsala universitet, 

varefter han begav sig i utländsk krigstjänst. Vid hemkomsten an
ställdes han i konungens kansli och var vid krigets utbrott general- 
auditör. Sedan han avancerat till krigsråd, avled han i Litthauen 
1708, efter att hava följt arméens segerlopp och förskonad från att 
överleva olycksdagen vid Pultava.

Holmström har av traditionen tilldelats samma roll hos Karl XII, 
som Bellman enligt den folkliga uppfattningen hade hos Gustaf III, 
och säkert är, att han med sitt muntra, oförargliga skämt mången 
gång tvingat den allvarlige hjältekonungen att draga på munnen. 
Det fanns hos Holmström något omedelbart, friskt och folkligt. 
Han hade hela den hurtiga karolinska livsglädjen och det nationellt 
svenska lättsinnet samt var — för att begagna Tessins ord — »alltid 
glad, alltid fattig, alltid ovålig». Bäst skildrade honom kanske den 
vän, som i en minnessång karakteriserade honom med orden:

Alltid from 1 och alltid trygger,
Var han ock för ingen skygger.
Utan pengar gjord’ han gott.
Ingen ont av honom fått.

verklige Holmström, skall man i stället vända
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förebilder, och här har han även infört åtskilliga nyheter i den svenska 
poesien. Så är han, så vitt jag vet, den förste, som återupptagit 
den under den karolinska tiden ej odlade fabeln, vilken inom den 
numanistiska litteraturen så varit på modet; men hos Holmström är 
det tydligen La Fontaines fabeldiktning, ej humanismens, som givit 
uppslaget. Även här följer Triewald efter, och inom kort bliva La 
Fontaines dikter tidens älsklingsläsning i original så väl som i efter- 
bildning. På samma sätt upptog han det franska epigrammet, till 
vars kvickhet och elegans han på ett ganska lyckligt sätt närmade 
sig, särskilt i den bekanta gravskriften över Pompe, som i själva 
verket är en fri översättning från franskan, och som — så oskyldig 
den än förefaller oss — likväl framkallade åtskilliga indignerade 
protester från allvarsamt folk, vilka kände sig upprörda över denna 
sammanställning av Sveriges hjältekonung och en hundracka. Den 
karolinska smaken var ännu för outvecklad att sentera fransk esprit, 
utan föredrog en mera grovkornig komik, och Holmström, som var 
en av den moderna tidsriktningens pioniärer, undgick icke dessas 
vanliga öde att möta motstånd.

Ännu mera stötte man sig på den franska frivoliteten i flera av 
hans dikter. De äldre skalderna hade långt ifrån varit några dygde- 
mönster, men hos dem hade skämtet varit germanskt plumpt och 
rått; hos Holmström är det — i de dikter, jag här avser — mera 
slipprigt än direkt rått. De äldre hade visst icke dragit sig för att 
blotta äktenskapets interiörer, men de hade dock haft försyn för att 
skämta med äktenskapsbrottet, ännu mindre hade de glorifierat detta. 
Holmström däremot har i detta fall den rent franska uppfattningen : 
äktenskapsbrottet är för honom blott komiskt, ej moraliskt förkastligt, 
och liksom våra dagars franska skämt nästan uteslutande koncentrerar 
sig på ett enda område, det sexuella — man behöver blott taga en 
fransk skämttidning i hand för att finna denna monomani — så visar 
också Holmström en tendens att låta detta slags skämt bliva det 
förhärskande. I sina här avsedda dikter, vilka dels ännu äro outgivna, 
dels först nyligen publicerats, ligger onekligen ett uppslag till den 
lascivitet, som sedermera, närd av impulser från Frankrike, allt krafti
gare skulle utvecklas under frihetstiden för att slutligen nå sin kul
men i de gustavianska skaldernas diktning.

Holmström hade i detta fall fullkomligt befriat sig från den kyrkliga 
moralen, och han hade t. o. m. gjort det i så hög grad, att han 
— vad ingen av hans föregångare dristat — vågade skämta med 
denna moral. Så heter det i en från franskan översatt dikt:

Uti katkesen, om jag minns,
Det någon stans upptecknat finns,
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Att du ej får ell’ skall begära
Din nästas hustru, d’är hans ära.

Men inte finns där, minnes ja’, 
Förbud din nästas hustru ta.

Därföre ta, pass på1 begära.
Se, så plär jag katkesen lära.

Denna dikt betraktades av Holmströms samtid såsom rent blas- 
femisk, och en antecknare talar t. o. m. om hans »djävlalära». För 
vår tid, som i detta fall har mera härdade nerver, förefaller dikten 
tämligen oskyldig, men i sitt slag är den dock den första, och det 
religionshån, som sedermera, även det närt av impulser från Frankrike, 
skulle bliva en så karakteristisk faktor i 1700-talets diktning, leder 
dock sina anor upp till Holmström.

De starkaste intrycken rönte Holmström av de »burleska» poeterna 
Scarron och Saint-Amant, och på den s. k. burleska metern äro 
hans flesta skaldestycken avfattade. Av de båda nyssnämnda för
fattarnas »epltres» möta vi flera direkta efterbildningar hos Holmström, 
vilken icke illa lyckats återgiva originalens lätta »badinage». Dikter 
av denna art äro hans kvicka Supplique till konung Carl XII att 
blifva chartæ sigillatæ commissarius, hans Supplique af Stockholms 
fruntimbret och den täcka dikt, som han lät åtfölja ett par klippings- 
handskar, med vilka han uppvaktade en ung dam.

Särskilt kände sig den karolinske poeten naturligtvis tilltalad av 
Scarrons grovheter, av »hallarnas språk», och i den punkten var 
Holmström en lärjunge, som gott kunde tävla med mästaren utan 
att därför behöva anstränga sig. Men karakteristiskt nog mötte han 
ingen opposition från den svenska publiken, då han t. ex. i Een 
fiiskare-broos wijsa försäkrade:

Förr skall gråsten bli en limpa, 
Förr skall oxen vingar få, 
Förr skall suggan bli en simpa, 
Förr skall Stockholm lära gå, 
Brunkeberg bli förr en båter 
Och min rumpa apotek, 
Förr än Elin jag förlåter. 
Elin är min grisestek.

Det var ett skämt, som man förstod och åt vilket man skrattade 
med fulla lungor. Det föreföll ju i grunden vara Stiernhielms gammal
dags svenska lustighet, och att den art av jämförelser, på vilka 
komiken i Holmströms poem vilar, icke egentligen var naturalis-

1 Pass på = akta dig för, låt bli.
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Ett svenskt drag ligger också i hans erotiska dikter, som vanligen 
hava en plumpt komisk karaktär. Väl hava vi från den karolinska 
tiden många idealt hållna kärleksdikter, men de äro åtminstone till 
andan imitationer efter romanska original; då de svenska skalderna 
uppträda självständigt — såsom i det komiska bröllopskvädet — 
äro de i regeln realister, och erotiken ter sig för dem i ett nästan 
burleskt ljus. Denna burleskt plumpa erotik drives till sin spets av

Nykter, är jag illa vulen,
Nykter, är jag rätt modstulen,

Nykter, är jag full med pust, 
Nykter, är jag utan lust.

Fuller, är jag full med nöje,
Fuller, är jag full med löje,

Fuller, är jag väl förnöjd,
Fuller, är jag full med fröjd.

Annan glädje må väl fara:
Dricka skall min glädje vara.

Dricka är min enda ro,
Näst vid tunnan vill jag bo,

Vad jag äger skall jag sälja, 
. Köpa vin och det uppsvälja.

Uti heta strupen min,
Där skall öl och vinet in.

Vad jag nà'nsin har fått ärva,
Det jag fått ell’ får förvärva,

Allt skall ösas i min kropp, 
Allt i hop skall drickas opp!

tisk, ännu mindre uttryck för en sund realism, utan onaturlig och 
frapperande just genom sin orimlighet — det förstod man icke, och 
få dikter hava därför här i landet åtnjutit en större och mera allmän 
popularitet än dessa Holmströms mest grovkorniga stycken.

Omtyckta voro ock hans dryckesvisor och av samma skäl. De 
franska, »burleska» förebilder, han även här valde, stodo fullkomligt 
i samklang med det germanska lynnet, och de bättre bland hans 
visor av denna art äro fyllda av ett äkta nordiskt rusbegär, visserligen 
icke Bellmans, men Hallmans. Jag tänker särskilt på den ypperliga 
visa, som blivit kallad En suputs försvar, vars avslutningstirader 
onekligen uppbäras av en oemotståndlig, halvt djurisk, halvt komisk 
kraft:

Dricka skall jag, druckit har jag.
Drucken blir jag, drucken var jag, 

Dricka är min bästa skatt, 
Dricka skall jag dag och natt.

J
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Holmstrom, och den får hos honom denna stämning av tungt ölrus, 
som utmärker Jan Steens rått naturalistiska skildringar av de neder
ländska böndernas och bondpigornas karesser. Det är därför kanske 
mera än en tillfällighet, att en av hans visor i denna stil så starkt 
påminner om en svensk medeltidsdikt — den så gott som enda 
erotiska, vi hava före reformationen — att den förefaller nästan 
såsom ett plagiat.

Holmström förstod således — troligen utan att han själv reflekterade 
däröver :— att på ett nästan genialiskt sätt blanda nytt och gammalt, 
att omgjuta franska idéer i svensk form och förmedla övergången 
mellan den karolinska poesien och frihetstidens. På de breda lagren 
har han därför i detta avseende verkat mera än de andra, som vände 
sig till hovet eller de litterärt bildade, under det att Holmström 
liksom Runius var medelklassens skald och i följd därav också hade 
det största inflytandet,

Men både han och de förut nämnda författarna representerade i 
själva verket riktningar, som inom den franska poesien redan voro 
föråldrade, om än de icke voro övergivna. Den nya tidens man var 
Boileau, och den, som framför andra har äran av att hava gjort honom 
bekant i Sverige, var Samuel von Triewald.

Lagerlöf. Teoretiskt hade han dock en förelöpare i Petrus Lagerlöf (1648 
—1699), mke i dennes dikter, men i de mycket besökta enskilda 
föreläsningar, som han på 1680- och 1690-talen höll i Uppsala. 
Såsom skald är han mest bekant genom Elisandra-visan, som länge 
förblev en bland de populäraste visorna från den karolinska tiden. 
Men den är icke ett uttryck för Lagerlöfs senare litterära smak. 
Han skrev den som ung, och den är ännu hållen i den tyska renäs
sansvisans stil, som vi känna från Lucidors erotiska diktning. Språk 
och meter äro här korrektare. Men skald som Lucidor var Lagerlöf 
icke. I sina föreläsningar intog han däremot en annan ståndpunkt. 
Han gav 1685 ett »kollegium» i svensk metrik, Introductio brevis in 
poesin suecanam, som sedan upprepades, ändrades, utvidgades och 
föreligger i flera olika avfattningar, och i detta kom han att även 
beröra allmänt litterära spörsmål, så att han med en viss rätt kan 
betecknas såsom vår förste litteräre kritiker. Hans åsikter bröto sig 
på de flesta punkter mot Stiernhielms. Såsom jag redan påpekat 
förkastade han de antikiserande metra, som denne sökt införa, och 
dekreterade, att en vers — åtminstone en talvers — skulle vara 
antingen jambisk eller trokaisk. Många — yttrade han — hava visser
ligen strävat efter, att den svenska hexametern skulle motsvara den 
latinska, men de ha snarare åstadkommit skuggan av hexameter än 
en verklig efterbildning därav. Såsom exempel anför han Stiernhielms



Hercules, och »vad angår de övriga verser, i vilka den berömde 
Stiernhielm har efterbildat latinsk meter, står jag — hans berömmelse 
för övrigt oantastad — fast vid, att de i behag och skönhet stå långt 
under de förra, emedan de icke så väl kunna uppfattas av oss som 
hexameter». Denna dom sammanhänger därmed, att Lagerlöf, såsom 
redan påpekats, insåg, att den svenska versen måste vara byggd, 
icke på kvantiteten, utan på accenten, »emedan vi nästan icke alls 
iakttaga någon kvantitet utan endast stavelsernas accent». Han 
ogillade också en annan punkt på Stiernhielms program: användandet 
av fornåldriga ord: »ty språkens naturliga ändamål är perspicuitas, 
att vi som klarast kunna meddela andra våra tankar». Likaså fördömer 
han alla »nedrige och gemene» ord och alla dialektuttryck. Vilket 
språk är då det bästa? Jo, svarar Lagerlöf, vi böra efterlikna dem, 
som äro lärde och leva vid hovet, »ty hovfolk och andra sådana, 
såsom de uti allt annat äro mer ackurata och beflita sig om sirlighet, 
så göra de ock även uti talande», och vi böra ej använda ett språk, 
som talas av »bönder, olärt och gement folk». Lagerlöf står här 
således på samma ståndpunkt som den franska klassiciteten. Och 
liksom denna mot den preciösa barocken förfäktade klarhet, natur 
och enkelhet, så är också Lagerlöf en utpräglad rationalist, som 
ogillar även de enklaste bilder och metaforer. Huruvida Lagerlöf 
hämtat sina idéer direkt från Boileau, synes ovisst, och möjligen har 
han fått dem genom någon mellanhand, men ett yttrande syftar direkt 
på den franska klassiciteten. Tvenne ingenia, Vergilius och Homeros, 
— yttrar han — »hava kommit till det högsta fastigium i konsten, 
men fransoserna ha vunnit det i vår tid och bragt sin poesi till den 
fullkomlighet, som ingen annan uti Europa, om icke italienarna vilja 
tyckas ha gjort det. Men fransoserna ha företrädet däruti».

Genom Lagerlöfs mycket besökta föreläsningar var således marken 
förberedd för den fransk-klassiska smakens segertåg även till Sverige. 
Men den förste, som klart och bestämt uppträdde såsom en härold 
för denna smak, var Samuel von Triewald.

Han föddes 1688 och dog 1743 såsom holsteinskt statsråd. Sverige 
lämnade han dock redan 1728, och hans svenska poesi tillhör där
för den föregående tiden. I poetisk självständighet och fantasikraft 
står han givet tillbaka för de mera framstående av den karolinska 
tidens skalder. Hans ojämförligt flesta dikter äro översättningar 
eller efterbildningar av utländska original, och hans arbeten vittna 
i första rummet om en storartad beläsenhet i utlandets vitterhet. 
Han hämtade sina förebilder från den grekiska antologien, från 
italienska, franska, tyska, engelska, holländska och danska författare, 
och även av latinska skalder som Horatius och Juvenalis har han



det börjande religionshånet röjer sig i den — för övrigt ej 
— från ett franskt original översatta dikten Susanna,1 och

Man än i dag med undran örat länar,
När man Susanna nämnas hör.
En given korg odödlig henne gör.

En härlig lön! Månn’ tro hon den förtjänar?
Två gubbar sökte sig hos henne ställa in
Med tandlös mun, grå hår, surögde, skrynkligt skinn
En sådan hade Messalina själv ej kysst!

Men om en hurtig sven, käck, i sin bästa gröda,
Till älskog född, enträgen, dristig, tyst,

Använt en lika kärlig möda
Att över henne segra få —

Månn’ tro hon hade ropat då?

Även
okvicka
i ett annat stycke riktar Triewald ett våldsamt anfall mot den tidens 
läseri, pietismen; Triewald är för övrigt den förste svenske författare, 
hos vilken jag funnit ett citat från Bayle’s bekanta Dictionnaire, 
som under upplysningstidevarvets äldre skede ju var den ständigt

en annan dikt, Bref till Iris, uttalar 
samma sats, som sedermera på ett mera elegant språk åter- 

Kellgrens bekanta dikt Till Rosalie:
För det en skrynklig hud, en skinnsäck full med knoker 

Ej köttsligt synda kan, fördömer sådant troll
All menlös ungdoms ro; den glad är, kallas toker,

Varmed hon hämnas vill, att hon ej rasa tål.

starkt påverkats. Mest kände han sig tilltalad av Boileau och La 
Fontaine —- således av de mest utpräglade representanterna för 
förståndspoesien under Ludvig XIV:s tidevarv, och själv var han till 
hela sin läggning mera en förståndets än en fantasiens man. I 
dikten fäste han sig företrädesvis vid den vårdade formen och det 
klara, logiska uttrycket för tanken, och det var därför naturligt, att 
han skulle bliva en hängiven beundrare av den fransk-klassiska 
litteraturen. Alla de impulser från denna litteratur, vilka vi redan 
iakttagit, finnas hos honom långt kraftigare än hos dem, med vilka 
vi förut sysselsatt oss.

Den lascivitet, som röjer sig hos Holmström och Werwing, fram
träder än bjärtare hos Triewald — så i hans frivola contes, i en 
starkt sensuell dikt till Bellinde, i en översättning från engelskan, 
i vilken den Stuartska restaurationspoesiens hela råa cynism tagit 
sig ett rent vämjeligt uttryck, och i den originella dikten Gamla 
jungfrurs beröm diskuterar han den sexuella frågan med en för
domsfrihet, som erinrar om den gustavianska tidens och som visar, 
att man i praktiken redan börjat att ganska fullständigt befria sig 
från den kyrkliga moralen, 
han 
finnes
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anlitade rustkammare, varur tidens alla upplysta andar hämtade sina 
vapen mot kristendomen. Likaså kan man hos honom spåra en 
påverkan av den gryende upplysningens politiska frihetsidéer. Hah 
svärmar icke längre för den krigiska äran, och en bland hans 
kvickaste och bästa dikter, om den än ej är självständig, är en från 
danskan lånad satir över bördens förmenta företräde, kallad Adelens 
första härkomst.

I naturlig, osökt kvickhet är visserligen Werwing ännu hans över
man, men man märker, att han bemödar sig om samma lätta och 
lekande stil, som de franska författarna anslagit, och hans förmåga 
att giva udd åt det sagda visar, att han även i detta fall ej förgäves 
gått i skola hos fransmännen.

Hans beroende av dessa röjer sig ock i de diktarter han väljer, 
ty dessa äro inga andra än sådana, i vilka ett reflekterande förstånd 
kan göra sig gällande, ej en mera rik känsla eller den äldre tidens 
omedelbara, konstnärliga och konkreta åskådning av tillvaron; då 
en varmare känsla någon gång bryter fram — såsom i Tankar öfver 
döden — är det vemod, som där röjer sig, mera den reflekterande 
melankolikerns än känslomänniskans. Satiren och lärodikten voro 
därför de diktarter, som företrädesvis lågo för hans lynne, och till 
denna klass höra hans mest betydande arbeten: hans Bref till Iris, 
hans översättningar av Boileaus första, femte och åttonde satirer, hans 
dikt om adeln och de estetiskt-kritiska dikter, vilka strax skola 
omtalas.

Vidare försökte Triewald sig i epigrammet, i sonetten och i fabeln, 
som ju ock tillhöra förståndspoesien, och slutligen har han i vår 
litteratur infört den franska conten, som sedermera med Leopold 
och Oxenstierna skulle nå en fulländning, vilken man av Triewalds 
ännu karolinskt klumpiga försök har svårt att ana; han har inom 
denna diktart lämnat tre översättningar från La Fontaine: Änke- 
tröstaren,1 Hans Carvels ring och Alpastejen. Conten — eller den 
frivolt komiska berättelsen — har gamla anor inom den franska 
litteraturen och är ett förträffligt uttryck för fransmannens lätta 
lynne, hans sedliga indifferentism, hans sensualism, hans logiska 
skärpa, hans kvickhet och hans förmåga att berätta. Frivoliteten 
är hos Triewald ännu väl grov, och han förstår ej att berätta med 
detta skälmska behag, som av språket gör en slöja, vilken blottar 
nuditeterna, i det att den synes vilja dölja dem, han har icke lyckats 
höja sig till denna lätt skämtande, spirituellt kåserande ton, som 
de franska conteurerna visste att anslå, men såsom de första för-

1 Behandlar den gamla anekdoten om matronan från Ephesus, vilken inom littera- 
turen först uppträder hos Petronius.



på Boileaus tid var på modet i Frankrike, 
varken Triewald eller utlandet över huvud för
innebörden i L’art poétique, det är sant, att 
ägde den odlade och säkra smak, som kunnat

såsom jag redan nämnt, mera en förståndets man 
och känslans. Och dock ägde även han en verk-

söken äro hans dikter dock av stor betydelse, och bredvid den 
mera naiva karolinska tidens grova komik verka hans conter onek
ligen såsom franska skönheter i mouche och puder vid sidan av 
hederliga Stockholmsmatronor. Både genom sin form och sitt inne
håll visa således dessa conter, att en ny tid står för dörren.

Triewald var, 
än en fantasiens 
lig hänförelse — för den poetiska formens renhet och för uttryckets 
logiska klarhet. Med sin satirs gissel sökte han att driva ut bröllops- 
och begravningspoeternas rimmarskara ur den svenska diktens hel
gedom, och om han härvid än blott plagierade Boileaus tankar, 
hade han dock gjort dessa till sina egna och var tydligen fylld av 
den lära han förkunnade.

Genom nyromantikernas kritik har man vant sig vid att anse 
denna lära såsom inbegreppet av allt småsinnat skolmästeri, och 
man föreställer sig gärna Boileau såsom en knarrig gammal gubbe 
i robe och allongeperuk, snusförnuftig, pedantisk och trångbröstad 
- och dock var Boileau, då han skrev sin L’art poétique, en ung 

man, Molière’s vän och vapenbroder och likt denne fylld av ung
domens hela entusiasm för sanning inom liv och dikt. Denna dikt 
var en stridsskrift mot onaturen och osanningen i den preciösa och 
burleska poesi, som

Det är sant, att 
stod den verkliga 
Triewald ingalunda 
sätta honom i stånd att uppfatta stilskillnaden mellan en Boileau, 
en Scarron och en madame Deshoulières, från vilka alla han tagit 
intryck och som han opartiskt efterbildat. Det är också sant, att 
Triewald, särskilt att döma av hans kanske främsta litteratursatir, 
i Boileaus klander av bombasmen och onaturen snarast ser ett krav 
icke i främsta rummet på ideal sanning, utan på en från vardags
livet lånad naturalism. Detta är ett karakteristiskt karolinskt drag, 
som visar, huru fjärran den stilfulla franska idealismen i själva ver
ket låg från germanens medfödda realism, och huru svårt det var 
att omplantera den förra i svensk jord. Denna oförmåga att sen- 
tera den ideala karaktären hos Boileaus stil röjer bäst, att Triewald 
trots sina franska sympatier ständigt och innerst, liksom Holmström 
och liksom marinisten Dahlstierna, förblev en god svensk poet för 
den karolinska tiden.

Allt detta är sant. Men Boileau var dock av stor betydelse för 
Triewald, ty från honom hämtade han flera för tiden nya och ban
brytande tankar: att logikens lagar även inom diktkonsten ägde sin
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tillämpning, att poesien hade en hög och allvarlig uppgift, vida skild 
från den, som tog sig ett uttryck i de samtida begravningspoeternas 
smicker, och -— sist och icke minst — att diktkonsten såsom supp
lement fordrade den litterära kritiken; icke blott den, som den en
skilde skalden själv utövade mot egna alster, utan ock den offent
liga, som för allmänheten värdesatte en dikts estetiska halt. Och 
man måste medgiva, att Triewald efter måttet av sina krafter med 
en verklig entusiasm kämpade för detta program. Namnet »den 
svenske Boileau», som tilldelades honom, är därför icke så oförtjänt, 
ty om han än alls icke var någon Boileau eller ens förstod denne, 
så gav han dock den franske smaklärarens idéer den enda form, 
under vilken de kunde verka på en svensk publik.

Triewald var föga mer än en yngling — blott tjugo år — då 
han skrev sin förnämsta, av Boileau starkt påverkade dikt Om dem 
som inbilla sig vara poeter, och han var endast trettiotvå, då han 
författade den friska satiren Emot våra dumma poeter. I den förra 
diktens inledning vänder han sig till skaldekonstens genius och 
frågar, om han utan håg och drift skall nöja sig med att »med illa 
bundna ord ge ut en mager skrift»:

Det ser man nu i kapp så många skocktals göra. 
Man får mer kackland’ gäss än svanesånger höra, 
När man, dig till förakt, mer vers på trycket ser, 
Än hösten gula blad av träden skakar ned.

Det hålles för en skam i rim ej pennan föra, 
Sig själver huvudbrått och andra ledsnad göra, 
Dock — stoden bygges ej av oförfaren hand, 
Som fria skall ens namn från tidens skarpa tand.

Den ord med andra ord förmår tillsammans rimma 
Och många rader kan med tvång tillhopa limma, 
Den heter ej en skald. Var tok det göra kan, 
Se’n rimregistret först är bläddrat av och an.

Att med ett sammanljud vid ändan orden svara — 
Det är ett ringa fnask. Förstånd bör kärnan vara. 
Ett infall, täckt och nätt, det giver märg och must. 
Rim örat, men förstånd kan giva sinnet lust.

Förstånd bör kärnan vara — i dessa ord ligger 1700-talets 
hela estetik in nuce. Bristerna i denna lära hava nu i mer än ett 
århundrade framhållits, men knappast förtjänsterna. Häri låg dock 
ursprungligen en berättigad opposition mot det meningslösa, svas- 
sande ordprål, emot dessa oändliga rimmerier utan innehåll och
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vad Italiens, Frankrikes, Englands och Spaniens vitterhet 
ypperst, han fick ej likt tidens snyltande griftpoeter hålla sin 
fal och prisa tvivelaktiga dygder. En Warnmark kunde väl 

sina platta rimmerier på enfaldigt folk, men dylika dikter

tanke, till vilka barocken förfallit, och Triewald upptager i själva 
verket den äldre senrenässansens teori om dikten såsom en helig 
konst, vilken hade till uppgift att leda folkens moraliska och este
tiska utveckling. Skalden skulle därför med omsorg välja sina 
mönster, han skulle studera Greklands och Roms skalder, han skulle 
känna 
alstrat 
penna 
narra 
voro med rätta bestämda' att sluta såsom pepparstrutar, ej att be
varas och leva i eftervärldens minne, 
gift var att upphöja förtjänsten, att 
lasten, han skulle »kväda sanning», 
sanning blir, fast ingen ville läsa’n»:

En glupsker rövare plär hata ljus och dagen. 
Kast käpp bland hundars hop, så gnäller den blir slagen. 
Men den var straffe-dikt med nöje läsa kan, 
Som ej av samvetsagg invärtes klagas an.

I stort sett förblevo Triewalds estetiska principer gällande under 
hela 1700-talet. Det är sant, att det gustavianska seklets kritik var 
ganska småaktig, att den höll sig vid diktens yttre form och sällan 
trängde till dess kärna, att den icke förmådde höja sig till någon 
bred, storslagen och fördomsfri betraktelse av det litterära livet, 
men en dylik skola var dock en nödvändighet för dikten. Utan 
Malherbe och Boileau hade sjuttonhundratalets franska poesi helt 
visst ej nått denna enastående formfulländning, som så skarpt skiljer 
den ifrån den tyska, vilken då ännu icke genomgått en dylik —- 
kanske pedantisk — skola, och först genom den av Triewald grund
lagda kritiken blev en Kellgrens dikt möjlig.

Den väckelse, Triewald givit, var nämligen ej förgäves. Genom 
honom blev Boileau en faktor även i den svenska vitterheten, och 
1721 utkom mästarens berömda L’art poétique i svensk översätt
ning, verkställd av Joachim von Düben.

Den verklige skaldens upp- 
utan människofruktan tukta 

evad det gällde, ty »sanning

400

i.



EDAN under Karl XII:s regering kunna vi Runius’ 
således iakttaga uppslagen till frihetstidens . ställnl"f 
kulturrörelser. Den franska kulturen börjar raturen. 
nu att vinna ett allt kraftigare insteg. Men 
mot dess rationalism bryter sig den lika
ledes nu börjande pietistiska rörelsen, till 
vilken jag.i den åt frihetstiden ägnade delen 
av detta arbete skall återkomma. Och all
deles samtidig med Triewald — under

Karl XII och frihetstidens första år — är en annan författare, som 
ger ett uttryck åt sin tids religiösa känsla i dess reaktion mot den 
franska rationalismen. Det är Frese. Och som vi sedan skola se, 
möta vi i honom och Triewald redan de tvenne motsatser, som 
under hela 1700-talet skulle stå emot varandra. Men frihetstidens 
av den franska bildningen påverkade rationalism hade ock att kämpa 
mot en annan fiende: den karolinska tidens nationellt svenska 
realism. Och denna fick, just under Karl XII:s tid, en av sina 
yppersta representanter i Johan Runius, som långt fram i frihets
tiden förblev en älsklingsförfattare för de breda lagren, i viss mån 
en svenskhetens förkämpe mot den franska kulturen.

Hans levnadssaga är berättad i några få ord —■ den blev varken Runius’ 
omväxlande eller lång. Han föddes i Västergötland 1679 såsom son bl°srafi- 
till en präst, förlorade tidigt sin far och fick då livnära sig genom 
information. Efter några års studier i Uppsala fick han anställning 
hos greve Stromberg såsom »sekreterare» och levde i dennes hus 
till kort före sin död 1 juni 1713. Hans dikter utgåvos 1714 och 
1715 under titeln Dudaim, och till de två delarna i denna samling
fogades sedan en tredje.

Den blide Atterbom, eljes så kärleksfull och hovsam i sina 
domar, har varit ovanligt hård, t. o. m. orättvis mot den stackars 
Runius, kanske uppretad över den överdrivna popularitet, som 
Runius' ännu långt in på 1700-talet åtnjöt. Men denna popularitet

26 — Illustrerad Svensk Litteraturhistoria. II. 4OI



borde dock hava'manat Atterbom till eftertanke, ty ingen blir väl 
gärna en hel tids älsklingsförfattare utan allt skäl. Och här fanns 
mycket, som kunde motivera samtidens dom.

________ _____ _____ ______ _  - , are.
SVumiruic¡uapotuit detinuiije twuem.

77¿n.dicios fuie ctrrut tiü mirare^PotJus, 
; ft decus et geniusn-, Jvadet. Vercre tuant

h ¡Sespertáth/aturapctrem. genúisjeíid^retc,
linees utficie punctum Refill UStmne tula

Johan Runius.
Efter kopparstick i Kungl. Biblioteket.

Runius ägde icke blott en virtuosmässig ledighet i att rimma, 
utan även — om man frånser några metriska konststycken — en 
ovanligt ren form; och detta förstod Stiernhielms närmaste efter
värld att sätta värde på. Men det var icke blott rimkonstnären 
man beundrade. Hos fru Brenner hade samtiden återfunnit sig 
själv i idealitetens helgdagsdräkt; i Runius’ dikter gick borgar-



lust till instrument, som skärra,
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är bäst vid flöjten van. 
på sin grova dulcían.

Nu är en kärlekstid, dâ djur och fåglar gilja 
Och b ju’ varannan till en såt och kärlig vilja. 
De föra fram så nätt sitt älskögsfulla språk; 
Om jag dem härma vill, så kommer jag i bråk.

Borgar
klassens 
skald.

Nu är en gästbudstid; det vill sig genast röja, 
Ty gamla mor klätt på sin gröna helgdagströja. 
Hon bäddar brudesäng åt sina barn på slös, 
Ty hela kullen går på friar-staten lös.

Nu är en fröjdetid, nu börja fiskar spritta, 
Nu börjar gräset fram ur dystra dvalan titta. 
Evart ut örat hör, evart ut ögat ser, 
Allting i glädje mys och ganska ljuvligt 1er.

Det låter ju till hälften såsom en 
H. C. Andersen, då han vid ett bröllop giver denna teck- 
våren :

Nu är en sångetid, nu höras fåglar kvittra, 
Nu tirlar lärkan upp, nu hörs steglitsens zittra. 
Den klara näktergal 
Rördrummen svarar

Och har man någon
Så kan en lustig broms på basfiolen snärra. 
Att lulla sig till sömns av bi-musiken söt, 
Tar bonden för konfekt uppå sin middagsgröt.

nästan med barnets blick.
av
av

klassens åskådningssätt igen i den realistiska vardagsdräkten, och 
i bägge fallen kände man återseendets glädje.

Runius var framför allt borgarklassens skald. För de högt upp
satte strängade han nästan aldrig sin lyra, om man undantager de 
smådikter, med vilka han roade sitt höggrevliga herrskap. Men vid 
alla de fester, som höllos av Stockholms borgare, av kämnerer, 
krögare, handelsmän, kommissarier, sekreterare, skeppare o. s. v., 
var Runius städse färdig att rimma hop ett kväde för att därmed 
glädja de vänner, vilkas aldrig tröttnande muntrationsråd han tyckes 
hava varit. Denna samhällsklass står också i Runius’ dikter fullt 
levande framför oss, och hans teckningar erinra nästan om de genre
tavlor, som utgått från Gerhard Dows skola. Hans kanske mest 
bekanta dikt, Friskens och Runii resa till Dalarön påskaftonen 1712, 
har ej utan skäl jämförts med Bellmans idyller, ty den påminner 
onekligen något om dem, åtminstone i den åskådlighet, med vilken 
Dalaröfolkets liv och sysselsättningar skildras. Idyllen passade för 
övrigt förträffligt för Runius’ naturell, ty för naturen hade han ett 
mera öppet öga än de flesta av tidens poeter, ehuru han skådade i 
den 
saga 
ning
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men meningen är klar.

R

förvanta, galanta bekanta?»

hade även ett 
av Stiernhielms

Förtvivla är att spä sig själv och androm illa; 
Att därtill finnes skäl, kan ingen mig inbilla.

Det 
karolinska 

skämt
lynnet.

en munter bröllopsdikt, fast lungsoten 
»var dum av matthet och trötthet».

De sakna visser-

Ty ville jag ge rimmen god dag, slå pennan i rännan, 
Platt låta bli allt versmakeri och frälsa min hälsa. 
Men vem får sitt slut föra ut? Vem känner ej vänner?
En kommer här, en där: »jag tror, kära bror, du är yrsker!
Skäms inte du neka nu

annat skäl att älska Runius. Mer än 
efterföljare är Runius en representant

— och så skrev han ännu 
ansatte honom och hjärnan

Runius har skrivit icke så få religiösa poem.
ligen djup, ty reflexionen var ej Runius’ styrka, men lyckligtvis 
bemödar han sig ej heller om någon konstlad djupsinnighet och 
håller sig likaledes fri från de samtida skaldernas högtidliga pomp- 
Tvärtom är han även här samma goda, älskvärda barn som vanligt, 
nöjd, tacksam och belåten. Så ställer han följande Prognostikon 
för skottåret 1712:

Men man 
någon annan 
för den karolinska tidens goda, glada skämtlynne, dess stilla, barna- 
fromma förnöjsamhet och dess tacksamma glädje över livet. Lung
soten lade honom i en tidig grav, men han var glad och nöjd in 
i det sista; han fick — såsom en minnessångare sjöng — slita »ull 
och blaggarn mer än sidenstycken», och med sin skräddare tyckes 
han ej alltid hava varit i bästa samförstånd, på »ärans trappa», 
varom en av hans dikter handlar, hann han själv aldrig högre än 
till en mellanställning mellan sekreterare, informator och nådehjon 
i det grevliga Strombergska huset, men han tyckes aldrig hava känt 
någon avsaknad över förlusten av denna världens goda. Sina vers 
strödde han omkring sig för att göra sina vänner och gynnare glada, 
och några ekonomiska biavsikter synes han icke hava haft med sitt 
skaldskap. I en högst besynnerlig produktion, Rimdantz i fastlagen, 
som han skrev några veckor före sin död och varuti han låter 
rimmen dansa en grotesk slängpolska med varandra, talar han om 
versmakeriets vedermödor, hur han rimmar och hostar om vartannat, 
men dock måste fram för att få andra att le:

Jag kan mig ej förstå på orrens slappertyska.
Gud vet vad trasten vill — jag tror han talar ryska.
Likväl så ser man: mor hon nalkas tätt till far.

är väl talet mörkt,
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Men hoppas är att spå sig själv och androm väl.
Så länge Gud är till, så har man därtill skäl.

Så länge Gud är Gud, är han en nådig fader, 
Så läng’ han nådig är, kan man ock vara glader.

Där man är glad, där har all fruktan avsked fått,
Där ingen fruktan är, spår hoppet sig allt gott.

Jag spår ett rart nytt år, uppfyllt med rara saker, 
Att björnen lär bli tam och örnen lär bli spaker,

Att månen torde snart för solen bocka sig
Och stämma in med oss: O Gud, vi love dig. 

Jag spår ett gott nytt år för dem, som sorgse varit, 
För dem, som länge nog ha härtills illa farit.

Det måste ju bli sant, vad jag dem såleds spår, 
Så framt vi sjunga rätt: Sorgen för glädjen går.

Så länge Gud är till, kan man ock vara glader — det var hans 
levnadsfilosofi. Han tackar Gud i sina andliga dikter för allt det 
goda han fått röna; han har fått livets gåva, hans kropp var utan 
fel och lyte,

Och som de prinsar små
Plä’ här sin livvakt få

Till skydd och ära, 
Har ock en änglamakt 
Ditt barn måst ha i akt

Och varsamt bära.

I allan tid och ort
Har jag omkring mig sport

De hjältar raska.
O Gud, vad hög förmån
Är det en mänskoson,

En syndig aska!

Dessa strofer låta ju nästan såsom en visa, med vilken man vyssjar 
barnen till ro, men en dylik lämpade sig ock bäst såsom uttryck för 
den stackars poetens världsåskådning, ty då han slutligen ingick i 
den eviga sömnen, var det för visso såsom ett barn han återvände 
till fadershemmet. Själv hade han kort förut sjungit vid en liten 
gosses bår:

Han dog i rättan tid. De, som med barnenamnen
Få dö, de dö den tid, då himlen hör dem till.

Säll är den, som så ren får falla Gud i famnen:
Jag fick ej dö ett barn, men såsom barn jag vill.
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nyss citerade dikten med 
till den lilles föräldrar:

än
en

Somliga av dessa griftkväden äro för övrigt små mästerstycken i 
drastisk, realistisk karakteristik. Särskilt ypperlig är hans dikt över 
värdinnan på »Gyllene Tunnan», vars bild han målar i färger, som 
erinra om Runebergs Lotta Svärd, 
sitt kloka ansikte, 
vid sidan går och 
att sätta fram stop, 
svennen göra — 
kunna bjuda på 
»unga drängar», 
Tunnans» håvor,

Icke ens hans begravningsdikter hava nagon pompös karaktär, 
utan äro lika friska, naturliga och — skola vi säga det — pojk
aktiga som hans andra kväden. Hans ej sällan nog långt gångna 
skämt inför dödens åsyn kan väl ofta såra vår tid, men den kraftiga 
karolinska tiden, som härdat sina nerver vid Narva och Pultava, 
fann däri intet stötande, och Runius lekte med döden, såsom han 
lekt med livet. Så t. ex. slutar han den 
följande lika oväntade som drastiska råd

Man ser, huru gumman med 
sin rena vita bindmössa och sin nyckelknippa 
pysslar om i källarsalen, mindre beskäftig med 
tärningar och brädspel åt gästerna — det fick 
att övervaka vinkällaren, angelägen om att alltid 
ren och oförfalskad vara, men sträng emot de

som togo sig för mycket till bästa av »Gyllene 
mån om sin »kära gubbe», så länge han levde, 

gudfruktig, ärlig och välgörande — »vad kan man mer väl äska av 
en kvinna av lika stånd och pund som hon?» Då man läser denna 
teckning, tycker man sig se ett verkligt porträtt av en hederlig och 
snäll krögarmor från 1600-talets Stockholm, och dragen etsa sig in 
i ens minne lika väl som ett av Frans Hals’ porträtt.

Mest excellerade Runius i sina bröllopsdikter, och här är hans 
uppfinningsrikedom outtömlig. Hans kvickheter hava väl genom 
tidens åverkan förlorat sin udd, av kärlekens väsen har han visser
ligen en uppfattning, som kan förklara nyromantikern Atterboms 
ovilja mot honom, men hans dikt bär dock hälsans färg på sina 
kinder, och han är i dessa kväden så oförargligt, glittrande glad, 
han rimmar med en sådan oförbrännelig nonchalans och säkerhet, 
att vi ej hava svårt att förlåta honom hans försyndelser mot den 
goda smaken.

Men en egendomlig verkan göra dessa dikter, om vi till dem 
tänka oss den dystra bakgrund, som det stora nordiska kriget gav. 
Medan kampen rasade i Östersjöprovinserna och otaliga av landets

Kan ni ej glömma’n än, så vill jag
Ät syster och dess man, vad jag i natt har drömt: 

I ären bägge två till edra lemmar friska —
Gå bort och gör en ann, så har ni sorgen glömt.

sakta viska
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söner försmäktade i Sibiriens öknar, medan Sverige vacklade på 
sina grundvalar, diktades dessa, den karolinska tidens muntraste 
kväden. Ett dylikt skämtlynne förefaller oss nästan stå på gränsen 
av hjärtlöshet. Men Karl XII:s tid var en annan än vår. Mer än
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någon annan period var denna den verkliga livsglädjens tidsålder. 
Runius saknade alls icke sinne för de olyckor, av vilka hans land 
hemsöktes, men det är, som om intet kunnat stävja det osläckeliga, 
karolinska levnadsmodet. Då en av Karl XILs bussar firade sitt 
bröllop, sjöng Runius:

Nog har här delts ut slängar 
I dessa elva år,

Därav mäng’ tappra drängar 
Ha fått sitt banesår.

Låt delas ut nu kyssar
Och annat ljuvligt mer,

Så botas vad de ryssar
I släkten rivit ner.

Till bara ris och plaggor
Har Gud ej skapt all skog. 

Låt somt ock bliva vaggor:
Här finns ju timmer nog.

Allt lin blir ej till slöjor
Och svepning, hoppas vi.

Somt lär väl bameblöjor
Och brudgumsskjortor bli.

Fången i Och Runius var ej den ende av den karolinska tidens män, som 
förstod att hålla modet uppe. Även de, som på närmare håll än 
han luktat krutröken, visste att skämta, då olycksmolnen drogo sig 
tätast samman över dem, och det oförbränneliga goda lynne, som 
bryter fram i karolinernas dikt, kunde ej ens kuvas av fången
skapens lidanden. De svenska krigare, som efter olycksdagen vid 
Pultava råkade i rysk fångenskap, hängåvo sig ingalunda åt någon 
dådlös förtvivlan. I Ryssland och Sibirien bildade de svenska för
samlingar, som i administrativt och religiöst avseende sköttes såsom 
i hemlandet. Var och en av dessa fångkolonier blev ett Sverige i 
smått. »De hade ock — säger en författare om dessa svenska 
krigare — från hemlandet fört med sig intresse för studier och för 
skriftställeri. De lånade varandra böcker, som de avskrevo, upp- 
byggelseskrifter såväl som tjänstgöringsreglementen. De skaffade 
sig med stort besvär några latinska, tyska eller franska arbeten, 
som de översatte till svenskan. De nedskrevo dagboksanteckningar 
samt författade beskrivningar över det främmande landet och dess 
folk, vilka anteckningar de stundom försågo med pennritningar och 
kartor.» Under fångenskapens lediga stunder försökte sig även en 
och annan såsom skald; så t. ex. major Harald Oxe, vars dikter,
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estetiskt visserligen föga betydande, dock visa, att den gamle krigaren 
i själ och hjärta var en poet; åtminstone äro hans dikter fyllda av
den karolinska tidens hela fromma och glada världsåskådning.

Den största begåvningen röjer otvivelaktigen den namnlöse skald, 
som blivit kallad »fången i Simbirsk» och i vilken man velat åter
finna löjtnant Georg Henrik von Borneman, som vid ännu ej fyllda 
trettio år stupade vid ett försök att fly ur den ryska fångenskapen. 
I de dikter, vilka han nedskrev, medan han såsom fånge vistades 
i den ryska staden Simbirsk, röjer sig ett äkta svenskt lynne. Den
karolinska tidens hela glada lättsinne går här igen, och stämningarna 
växla raskt. Vi hava här vackra religiösa sånger, dikter fyllda av 
en högstämd patriotism, allvarliga betraktelser över döden och det 
mänskliga livets obeständighet, skildringar av fångenskapens lidanden, 
klagan över fäderneslandets olyckor o. s. v. — men stunden efter 
det den stackars fången nedskrivit dessa patetiska utgjutelser, skämtar 
han över en misstänkt barnsäng inom den svenska kolonien eller 
stämmer han upp en yster dryckesvisa och prisar i kraftiga ord 
den ädla dryck, som »Fru Bredendick» förstod att brygga. En 
annan gång giver han en lika drastisk som lustig beskrivning på 
de ryska damerna, och mellan raderna i hans dikter skymtar hela 
tiden det svenska kolonistlivet i Simbirsk. Vi se, huru de svenska 
officerarna dricka, röka, skämta, fira sin jul och leka sina lekar 
såsom i det fjärran hemlandet, och vi finna ock, huru den dystra 
förvisningsorten till sist blir dem kär. Då befallningen slutligen 
kommer, att den svenska kolonien skall förflyttas till Sibirien, ned
skriver Borneman sin kanske bästa dikt, ett farväl till Simbirsk, 
varur följande utdrag må göras:

Jag ont och gott vill mot med lika sinne taga, 
Jag vill — om det går an. Den konst är icke ringa.

Jag har beflitat mig den till att lära här.
Då skall Sembirski mig bli alla dagar kär, 

Om jag mitt hjärta kan till sådan stillhet bringa. 
Då skall jag aldrig dig, o kära stad, förglömma,

Som mig har sinnets ro, den bästa gåvan, skänkt.
På dig skall alltid bli uti mitt hjärta tänkt,

Med nöje skall jag städs ditt fängelse berömma, 
Ty avsked jag från dig ock uti ängslan tager.

Jag bjuder dig farväl, du bästa Rysslands stad, 
Som har mig lärt att ock i fångskap vara glad.

Det ligger en viss sordin över denna döende karolinska livsglädje, 
som ännu flammar upp vid Volgas strand, men det är dock en

409



livsglädje av härdat stål, ett arv från Stiernhielms dägar, vilket icke 
gått förlorat vare sig vid Pultava eller under fångenskapens kval. 
Vixit, dum vixit, lætus hade Stiernhielm velat hava till eftermäle, 
och samma gravskrift blev hela storhetstidevarvets.

Certamen Eqj-'estre
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UNIUS representerar den rent karolinska 
tidens lynne i dess motsats till den vid 1600- 
talets slut frambrytande franska smaken. 
En annan, likaledes samtidig, motströmning 
mot den franska rationalismen möta vi i 
Freses av en så rik känsla fyllda diktning, 
som å ena sidan sammanhänger med Colum
bus’ lyrik och å den andra förebådar fru 
Nordenflychts och Lidners. I dessa tre

Freses 
ställning 

inom litte
raturen.

författare: Triewald, Runius och Frese hava vi således redan upp
slaget till de riktningar, som under frihetstiden kommo att bryta 
sig mot varandra.

Jacob Frese föddes omkring 1690 i Viborg, där hans fader var en, Freses 
som det tyckes, jämförelsevis burgen handlande. Sedan han åtnjutit bl°srafi- 
privat undervisning i hemmet och en tid studerat vid Abo universitet, 
flyttade han 1711 över till Stockholm, där han erhöll anställning i 
kansliet. I detta ämbetsverk tjänstgjorde han ända till sin död 1729.

De diktsamlingar, vi äga av hans hand, utgåvos alla av författaren 
själv. 1726 började han med dubbelsamlingen Andelige och werldslige 
dikter, till vilka såsom bihang slöt sig Kårta sede-läror. 1728 följde 
Någre poetiske samblingar och Passions-tankar.

Då Frese anlände till Stockholm, var han antagligen en ännu föga 
utvecklad yngling. Av ett drömmande, vekt sinnelag, synes han i 
rikt mått hava ägt denna äkta lyriska, sensitiva anläggning, som vi 
ofta återfinna hos våra finsk-svenska skalder såsom Creutz, Franzén 
och framför allt hos författaren till Idyll och epigram. Men denna 
begåvning kunde ännu icke göra sig gällande i den omgivning, med 
vilken Frese först råkade i beröring. Det var nämligen Runius och 
hans glada kamrater, som först blevo den unge finnens umgänges
vänner, och det var det skaldskap, som utövades inom denna krets, 
som först och ännu några' år efter Runius’ död, framstod såsom 
mönstret för honom; så försökte han i några begravningsdikter såsom
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sina anleten ett drag av ideal skönhet, 
art vilar ock över Freses Vårbetraktelser, 
gladde han sig under den första tiden

Den 
gryende 
känslo

samheten.

t. ex. över greve Falkenberg och Elias Brenner anslå Runius’ ord
lekande manér, men utan att nå dennes drastiska åskådlighet eller 
glada nonchalans; så gjorde han i en visa: »Raggen sökt’ ett bröllop 
stifta» ett misslyckat försök att dikta i vännens plumpt komiska 
stil. Bättre framgång hade han väl, då han upptog Runius’ franska 
manér och efterbildade dessa små älskvärda bagateller, med vilka 
Runius uppvaktat sina högadliga beskyddare, men även här brusto 

.honom den naturliga kvickheten och det naturliga skämtlynnet. Icke 
heller kunna vi säga, att han funnit sig själv i det på sin tid berömda, 
versifierade tal, i vilket han på riddarhuset firade Karl XII:s återkomst, 
ehuru talet dock stundom tår en finsk klang, som sticker av mot den 
högtravande, panegyriska retorik, som då var på modet och som Frese 
efter bästa förmåga sökte efterbilda. Verkligt goda för sin tid äro några 
idyllisk-erotiska kväden, som tyckas vara inspirerade av Elisandra- 
visan. Men icke heller i dem återfinna vi Freses egendomliga naturell-

Redan vid sin ankomst till Stockholm var Frese sjuklig, och särskilt 
vid vårens inbrott tyckes den feber, varav han led, ständigt hava 
brutit ut med förnyad styrka. Under den lörsta tiden hade han dock 
långa mellanperioder av sundhet, men med året 1724 tilltog sjukdomen 
med en sådan våldsamhet, att Frese märkte, att slutet ej var fjärran. 
Ännu i fem år skulle han uthärda sina plågor, men mellan lidandets 
väkter diktade han sina bästa sånger, de sånger, i vilka han helt och 
ända igenom är sig själv.

Sjuka barn få ofta över 
och ett skimmer av denna 
Fjättrad vid sin sjukbädd 
— trots den vemodsfulla kontrasten — ännu åt den »ljuva» våren, 
då den »väna jord» löstes från vinterns band, då de vassa vädren 
blevo lena och då skogens sångare stämde upp sina visor:

Tänk! Lärkans fjärde sång mig nu i örat gäller, 
Och åter sker, att Gud sig mot mig vreder ställer. 
När genom luften hon med sina vingar ror, 
Då är det re’n så dags, att plågan i mig bor.

Ack! Hade jag din röst och dina lätta vingar,
Med dem du dig i hast till solens grannskap svingar, 
Så flöge jag dit upp och klagad’ så mitt ve, 
Att Nåden ej. min nöd skull’ utan tårar se.

Den fina, känsliga uppfattning av naturens skönhet, som röjer sig 
hos Columbus, vänder här ånyo tillbaka, kanske ännu mera skär genom 
den slöja av svårmod, som ligger utbredd över Freses diktning, och 
det är denna stämning, som bildar grundtonen i de ofta härliga 
Morgon- och Aftonpsalmer, han vid samma tid skrev. Dessa dikter



nava en själfullhet, ett melodiskt välljud och en äkta lyrisk klangfärg, 
som då ännu icke nåtts av någon bland våra skalder.

Men ju tyngre sjukdomen lade sin hand över honom, desto tätare 
blev ock den slöja av svårmod, genom vilken han såg tillvaron, och 
den yttre världen kom nu att för hans själs öga te sig annorlunda än 
förr. »När mörkret — skrev han — omsatt mig på alla sidor, jag menar, 
när sjukdom, sömnlöshet och själva döden trängt in till mig, har jag 
icke velat lämna mina tankar lediga, på det att de icke skulle dragas till 
synd, utan hellre övat och uppehållit dem i nyttiga tings betraktelser.»

I sina tidigare dikter hade han delat samtidens beundran för hjälte- Ny politisk 
konungen på tronen, och i sitt tal på riddarhuset hade han ägnat uPPfatt’ 
honom en säkerligen mer än officiell hyllning. Visserligen ljuder i 
detta tal som i så många andra festkväden från denna tid ropet på 
fred, men ännu så länge är freden blott något, som man hoppas av 
konungens nåd, och Frese hade lika litet som någon annan öppen 
blick för, att det förnämsta hindret låg i Karl XII:s egenvilja. I 
Sede-läror har han dock ändrat ståndpunkt, och med tydlig hän
syftning på den avlidne konungen skriver han:

Den överhet, som sin spira vidtager mera att visa myndighet än kärlek, är 
närmare att öva tyranni än att befrämja landsfred. Lycksalig är den konung, 
vilken grundar sin regering med nåd och mildhet i undersåtarnas hjärtan, men 
ändå lycksaligare hans undersåtar. Han förmår allt över folket; men billigheten 
allt över honom. Att vinna seger är mycket; men att vinna sig själv och med 
sig själv sina undersåtars hjärtan, är fast mera ....

Havet stod lugnt och stilla.’ Vädret' saktade sig. Luften var ljuvlig och klar, 
marken grönskade och träden blomstrade. Fred föder av sig all lycksalighet. 
En fredsam konung är större än den härar fångne för Den senare är lik en 
man, som försvarar sin åker emot sin granne och förtrampar därmedelst så väl den 
som sin nästas. Den förre är lik en, som i skörd-anden hjälper till bärgning. 
Då allt står i krigslåga, äro lag och rätt landsförvista, men i fredstider upp
hjälpas de avmattade konster, det ödelagda lantbruk, de förkränkta och ohel
gade stadgar. Fred föder; ofred öder.

Den ståndpunkt, Frese här intager, är icke längre stormaktstidens. 
Mellan Sede-lärorna och Rudbecks Atland ligga Fredrikshald och 
Nystad, och denna brytning avspeglar sig ock i Freses maximer. I 
dem är det redan frihetstidens idéer, som möta oss.

Men också i ett annat avseende hade han ändrat ståndpunkt. Frese och 
Under hans svåraste sjukdomstid — mitten av 1720-talet — hade Pietlsmen- 
den pietistiska rörelsen tagit stark fart i huvudstaden, och en bland 
dess målsmän var kapellanen i Freses församling Carl Kiellin. Under 
sjukdomen tyckes denne hava flitigt besökt honom, och i en dikt, 
skriven vid Kiellins död 1728, talar Frese om, huru ofta Kiellin in
talat honom frid och tröst samt »liksom med våld fört honom till
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Gud». Pietist — om man däri inlägger någon dogmatisk betydelse — 
tyckes Frese väl ej hava blivit, och hans sjukdom hindrade honom 
antagligen från att besöka de pietistiska konventiklarna, även om han 
det velat, men i mångt och mycket röjer han dock en påverkan av 
pietismen, icke blott av dess svärmiska religiositet utan ock av dess 
animositet mot statskyrkans världsliga präster. Så heter det i 
Sede-läror:

Äst du kallad till läroämbetet, så lev icke annorlunda än du lärer, ty eljes 
kan Gud taga den gyllene tungan utur den rovaktige Achans tjäll, varest hon 
intet annat gör än ropar till honom om hämnd och straff. Den läraren, som 
annorlunda lever än han lärer, han är en förmummad djävul.

Var icke av de löse bestrykare, som predika folket ur landet, utan av de 
tordönsbarn, som väcka upp syndaren av sin säkerhets sömn. Predika så tron, 
att du ock fordrar dess frukter.

I hans sista större dikt, Passions-tankar, vibrerar onekligen en 
pietistisk ton — icke så, att man kan betrakta denna poetiska fram
ställning av Kristi lidandes historia såsom en förstucken tendensdikt, 
i vilken skalden bakom skyddet av ett högt ämne söker rikta en 
förgiftad pil mot motståndaren. Men då Frese skildrade fariséerna 
och de skriftlärde, trängde sig dock bilden av samtidens ortodoxa 
prästerskap på honom, och utan att han själv kanske märkte det, 
tog hans teckning färg av den uppfattning, som man i de pietistiska 
kretsarna hade av statskyrkans andliga.

Någon tendensdikt var detta hans sista större arbete icke heller 
därför, att livets ävlan och strid vid denna tid redan tedde sig för 
honom i ett dunkelt och avlägset fjärran. Dödens skönhet syntes 
honom nu förmer än livets, och den evighetsträngtan, som, om ock 
svagt, röjer sig redan i hans tidigaste dikter, framträder i det kväde, 
varmed Poetiske samblingar avslutas, med en styrka och en intensitet, 
som kanske aldrig överträffats i vår litteratur. Den ande, som där 
bjuder världen farväl, har redan skuddat jordestoftet av sina vingar 
och är färdig att höja dem till flykt:

Nu sluter sig min vandring och min möda!
Nu, Gud ske lov, min jämmer sluter sig.

Nu får jag se, för dagens morgon-röda,
Hur Gud, min sol, han evigt lyser mig.

O huru glad min själ till frid jag sänder!
I tankar jag re’n vistas utom mig!

Jag flyttar bort, och till de sälla länder.
Nu, Gud ske lov, min jämmer sluter sig.

Nu få I ro, I trötta leder, smaka,
I, vilkom ro i världens öde trytt.

Jag önskar ej min vandrng mer tillbaka,
Se’n jag har hit till kalla skuggan flytt.



Hur vilar sig min kropp i kyla sanden
Och i sitt rum en ljuvlig svalka får!

Hur gläder sig hos Gud den sälle anden!
O huru väl mig dock på slutet går!

Som fåglar små sig ganska glade göra,
När solens sken dem lockar ut till ro,

Men rätt så snart sig åskan låter höra,
Strax söka upp sitt hus, sitt hem och bo

Så söker jag min säkerhet att njuta:
Här torde bli — ho vet? — en usel tid,

På det, om Gud sin grymhet vill utgjuta, 
Jag vila må och sova sött i frid.

Protestantismen hade avsett att vara en individens frigörelse. Icke 
genom kyrkan, utan direkt skulle den religiöse individen träda i 
beröring med den Högste. Men i dikten lyckades man icke höja 
sig till denna individualism. De äldsta protestantiska psalmerna äro 
- och detta ligger i psalmens begrepp — sånger för den kristna 

församlingen och blott för den. Den enskilde hade ännu icke något 
behov av att därjämte uttala sina individuella känslor, sin sorg och 
sitt hopp; han kände och tänkte ännu blott såsom medlem av för
samlingen. De första, i vilkas religiösa dikter en individ träder oss 
till mötes, äro Lucidor och framför allt Frese, och därför hava vi också 
rätt att i deras, i synnerhet i Freses dikter se uppslaget till ett nytt 
skede i vår andliga diktnings historia.

Slutvignett ur 1697 års psalmbok.



V denna tids världsliga litteratur återstår ännu 
att med några ord beröra romanen och dramat.

Romanen — i dess fullt utvecklade form 
— tillhör ett mera framskridet skede i ett 
folks litterära liv; den förutsätter ett psyko
logiskt intresse och en blick för verklig
heten, som blott existera hos dem, vilka 
lämnat ungdomens drömmar bakom sig. Den
konstnärliga prosan tillhör ett folks manna

ålder, kanske dess ålderdom.
Renässans- Särskilt i Sverige är romanen sen, och det torde kunna ifråga- 

novellen. sattaSj om vj f¿jre Viktor Rydberg hava en estetiskt fullödig 
roman. Ingen av våra stora författare före honom har skrivit 
någon dylik, och den svenska romanen är därför ett mycket svagt 
och ofullkomligt uttryck för den svenska kulturen. Prosaberättelser 
hava vi visserligen redan från medeltiden, och under reformations
tiden utkommo, såsom vi sett, åtskilliga renässansnoveller i svensk 
översättning. Men språket i dessa är lika omständligt, tautologiskt 
och urvattnat som i de teologiska avhandlingarna, och man märker, 
att begreppet »vitter prosa» ännu ej existerade för den tidens 
människor. Psykologien i de italienska novellerna har även 
gått förlorad i översättningen. Man stod ännu på barnets stånd
punkt, och barnet intresserar sig blott för vad som händer, icke 
för motiven till handlingarna. Liksom inom medeltidens ballader 
låg därför också inom dessa äldsta prosanoveller huvudvikten pa 
händelserna, och dessas snabba utveckling brytes endast genom 
några triviala moraliska reflexioner, som infogas i novellerna, liksom 
de förut hängts efter de medeltida predikoexemplen.

Denna art av prosadiktning fortsattes naturligtvis under stormakts
tiden och har fortlevat ännu längre såsom folkläsning; så hava vi 
från denna tid Apollonius av Tyrus, Faust m. fl., och till deras klass 
kunna vi ock räkna Apulejus’ världsberömda saga om Amor och
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Prof af the gamble indianers wijshet, översatt av 
och försedd med ypperliga ritningar av över-

Renässansens platonism hade 
och hos Racine har kärleken 
sublim vänskap, tillfredsställd, 
Man och kvinna äro varandra

27 — Illustrerad Svensk Litteraturhistoria. IL

Psyche, som 1666 överflyttades till svenska och ganska snart över
gick till en mycket populär folksaga (»jungfrun, som såg på sin 
käresta vid ljus»).

Men berättelser av denna art få med denna tid tydligen en annan 
publik än förut; de övergå till folkläsning och barnböcker. Så över
satte den svenske residenten i Amsterdam Harald Appelbom den 
berömda indiska sagosamlingen En book om konungars liuus eller 
conduite, componerat af den wijse Pilpaij, varmed han 1663 upp
vaktade den då åttaårige Karl XI, och 1712 erhöll den unge herti
gen av Holstein 
Olof Leijonstedt 
sättaren.

Den äldre och 
smak. Redan i slutet av reformationsperioden hade herdedikten bör
jat bliva populär; pastorala dikter finnas redan av Tönnes Langman 
och i de samtida visböckerna, och med Skogekär Bärgbo, Lager
löf, Rudeen m. fl. blir denna pastorala dikt det ideala uttrycket 
för tidens liv. En naturlig följd härav blev, att den gamla novell
litteraturen nu ersattes av herderomanen, som inom prosan mot
svarar den marinistiska strömningen inom poesien.

Denna herderoman hade särskilt utbildats under senrenässansen, 
genom Sannazaro och Montemayor, och höjden av popularitet hade 
den nått genom d’Urfés Astrée (1607 och följande år). Man kan 
förstå, att dessa romaner slogo an på renässansens hetblodiga con
dottieri och den karolinska tidens i krig, dueller och dryckeslag 
prövade kavaljerer. Ty det låg likväl en tjuskraft i detta av den 
högsta kultur förfinade herdeliv, som upprullade sig framför dem i 
dessa romaner, och vilken skär idealism låg icke — trots all onatur 
— utbredd över de älskandes kärlek!

Levertin har i sitt arbete om Gustav III som dramatisk författare 
givit en mästerlig skildring av erotiken i 1600-talets franska drama. 
»Chevaleriet — säger han — hade i Frankrike lagt första grunden 
till en aristokratisk uppfattning av förhållandet mellan man och 
kvinna, chevaleriet med sin kvinnokult, sin erotiska pagetjänst, sitt 
sätt att uppfatta kärleken såsom alla stora dygders fullkomnarinna, 
vilken, likgiltig för yttre samhällsplikter, enade två utvalda och värdiga 
hjärtan för att ur deras gemensamma låga smälta fram vad mänsk
ligheten ägde högst och ädlast.» 
ytterligare eteriserat detta ideal, 
snarast blivit en ömmare, mera 
när den finner sin motsvarighet.
fullt jämbördiga. »Båda tänka och känna lika klart, båda glömma

mera bildade publiken hade då redan fått en annan Herde- 
romanen.
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aldrig etiketten i den slottsvärld, till vilken de höra, men de äga 
heller intet kvar av vad kärleken under lägre tak kan hava av bor
gerlig förtrolighet eller beräkning. Båda äro också stolt medvetna 
om att tillhöra fåtalet av känslans aristokrati; de äro lyckliga och 
olyckliga, som blott une belle âme eller une âme noble kan vara 
det, och de känna denna distinktion mitt in i fröjd och förtvivlan, 
som redan Dante aldrig glömde, att vad han genomgått, blott hade 
giltighet för — un cor gentil.»

Denna kärlek sträcker dock en av sina rötter ned i renässansens 
herdevärld. Även inom denna återfinna vi detta cor gentil, som 
klappar hos Racines hjältar och hjältinnor, även där iakttaga vi 
samma ovilja mot de starka, plebejiska sinnesrörelserna, samma 
vördnad för det överförfinade sällskapsskickets fordringar och samma 
ridderliga hängivenhet, och även inom denna värld bär känslan en 
aristokratiskt blek hy, som erinrar oss om de nobelt matta och 
diskreta färgtonerna i 1600-talets gobelänger.

Både språket och världsåskådningen äro den ideala poesiens, och 
dock saknas icke heller här den realistiska underströmningen. I de 
inströdda breven kunna vi studera 1600-talets överkultiverade, aristo
kratiska brevstil och i samtalen tidens förfinade konversationston. 
Men vi kunna gå ännu längre. Romanens herdar och herdinnor 
äro i själva verket ej annat än förklädda kavaljerer och damer från 
författarens egen samtid. Celadon blev den ideala omklädnaden för 
en av societetens heroer, i Amaryllis dolde sig en av hovets kvinn
liga skönheter, hela romanen blev en i diktens hölje framställd 
skildring av tidens eller snarare den aristokratiska societetens egen 
historia, och ett av dess retmedel bestod i lockelsen att finna nyckeln 
till de gåtor, som romanen framställde. I viss mån var den ideala 
romanen således också en realistisk.

Den var det även i det psykologiska intresset. I herderomanen 
händer nämligen ganska litet; huvudvikten ligger på analysen av de 
älskandes känslor, på deras tal och deras tankar, och själva till
dragelserna äro få och föga invecklade. Men den psykologiska 
analysen är ännu icke vår tids. Man befann sig ännu i filosofiens, 
icke i naturvetenskapernas århundrade, och man föredrog att kon
struera och analysera ett begrepp framför att skrida till en minutiös 
undersökning av verkligheten. Psykologien inom herderomanen är 
därför lika primitiv som inom sonetten.

Denna roman blev vid mitten av århundradet bekant i Sverige, 
och i Kristinas Amarant-orden finna vi redan dess inverkan på 
hovlivet hos oss. De förnämsta av utlandets herderomaner stude
rades, och man sökte även överflytta dem till vårt språk; så hava
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1 I allmänhet föreställer man sig denna litteratur såsom ganska obetydlig, vilket 
den icke är. Av de rena herderomanerna hava vi en översättning av d’Urfés Astrée, 
som det synes nedskriven vid sekelskiftet; den slutar i första delens tredje bok. I en 
handskrift från 1704 föreligger Then olyckelige Sylvani och Doris historia; från unge
fär samma tid är en blott påbörjad översättning av Sir Philip Sidney's Arcadia, under 
det att Barclay's berömda politiska roman Argenis redan omkring 1670 överflyttats till 
svenska av H. Appelbom. Voiture's Alcidales och Zelide hade före 1674 översatts av 
signaturen B. P.; samtidig är en tolkning av d’Audiguier’s Lysanders och Calistas 
historia. Huvudmassan av denna tids romaner tyckes hava översatts från tyskan 
och tillhör den s. k. heroiska romanen, som uppstått genom en förening av herdero-

vi i handskrift bortåt ett tjugotal till svenska gjorda översättningar, 
vilka helt eller delvis falla inom herderomanens område.3 Men vi 
hava även tvenne försök att självständigt behandla diktarten. Det 
viktigaste är Urban Hiärnes Stratonice.

Urban Hiärne.
Efter självporträtt i kopparstick.

lililí
¿-a
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Hiärnes 
biografi.

Urban Hiärne var utan tvivel en bland stormaktstidens märkligare 
personligheter, på samma gång en representant för den karolinska 
tiden och en bland frihetstidens föregångsmän. I sin ungdom fantasi
människa och poet, blev han under mannaåldern och på ålderdomen 
de »nyttiga» vetenskapernas kanske mest utpräglade målsman, vilken 
bedömde företeelserna nästan från samma utilistiskt nyktra synpunkt 
som frihetstidens män. Han var Rudbecks lärjunge, men av mästa
rens mångskiftande väsen tog han blott upp vissa sidor, nämligen 
dem, som ägde frändskap med frihetstiden. Det var den skarp
sinnige naturforskaren och »landzculturens» nitiske befrämjare, som 
i första rummet blev hans läromästare.

Rudbeck hade under hela sitt liv varit en dubbelnatur. Såsom 
naturvetenskapsman och praktiker kan han i viss mån sägas hava 
inlett frihetstidens utilitarism, men såsom Atlanticans författare var 
han på samma gång den mest utpräglade representanten för stor
maktstidens fantastiska forskning. Hans yngre samtida Hiärne be
friar sig däremot från denna dubbelhet, och med honom går stor
maktstidens kultur över i frihetstidens.

Hiärne föddes 1641 i Ingermanland såsom son till en fattig präst. 
Vid femton års ålder både faderlös och hemlös, kom han över till 
Sverige, där hans flit och framför allt hans talanger snart skaffade 
honom mäktiga gynnare. Hiärne var nämligen en efter tidens svenska 
måttstock ovanligt begåvad konstnär. Han ritade, målade och gra
verade, och beställningar tyckas icke hava trutit honom. Därjämte 
var han i själ och hjärta poet, och hans ännu bevarade dagbok 
visar, att den praktiska tillvaron ännu tedde sig för honom i ett 
overkligt, poetiskt skimmer. Han diktade och drömde, och gränsen 
mellan renässansens fantiserade herdevärld och verkligheten var

manen och den s. k. Amadisromanen, i vilken medeltidens riddardikt slutligen mynnat 
ut. Hit höra Irenii af Cypern och Asteriets kärleks händelser, som föreligger i en 
handskrift, vilken är äldre än 1673, Alidasco och Felinde, som tyckes tillhöra Karl XI:s 
regering, Menalippe och Alarico Formoso (troligen från början av 1700-talet), Den 
durchläuchtiga Zulima, översatt av signaturen A. F., Then olycksaliga princessans 
Arsinöes curieusa kärleks beskrifning, Celanders Den olyckliga Barsine, cronprinsässa 
af Armenien m. fl. Till samma klass kan man ock räkna några halvt historiska roma
ner, av vilka den mest betydande är Mille de La Force's Then tappre och älskande 
Gustaf af Wasa, som efter en tysk mellanhand översatts till svenska av Adam Leijell.

Alla de nu nämnda romanerna förblevo under denna tid otryckta, ehuru icke så ia 
av dem förekomma i flera handskrifter, några t. o. m. i olika översättningar. Tryckta 
blevo endast Schönheits översättning av Grimmelshausens Kyske Joseph (1696), Runius 
1709 gjorda översättning av Préchac’s Den durchleuchtiga genuesiskan samt Granaten- 
flychts tolkning av Fénelons bekanta Telemack (1721). Christian Weise’s The tre 
yppersta ertz-narrar, som i svensk översättning utkom på 1690-talet, tillhör däremot 
en helt annan klass av romaner.

Hiärne.



annu så föga skarpt markerad i hans väsen, att han ofta överskred 
denna gräns utan att själv märka det.

Men i Uppsala utsattes han för ett annat inflytande. Olaus Rud- 
beck och Hoffwenius togo honom nämligen om hand. De under
stödde honom väl i hans försök att skapa en svensk teater och 
uppmuntrade honom i hans konstnärliga strävanden, men de utbil
dade honom även och framför allt till en framstående läkare, och 
de nya intressen, som följde med denna livsuppgift, blevo snart de 
förhärskande. Hiärne bibehöll väl det brinnande nit för det svenska 
språket, som är karakteristiskt för stormaktstiden, men likt frihets
tidens män vände han sig icke till forntidens, utan till samtidens 
svenska språk. Några nya dikter skrev han icke mera, och ung- 
domspoemen förblevo otryckta och outgivna, men han förlorade 
dock icke fullkomligt skaldens blick för tillvaron, och då han seder
mera såsom naturvetenskapsman skildrade naturen, gjorde han det 
ofta icke blott med forskarens iakttagelseförmåga, utan även med 
poetens känsla och fina uppfattning. Men i det hela var han såsom 
mogen man till sin läggning i främsta rummet naturforskare och 
praktiker.

Såsom läkare har Hiärne knutit sitt namn till tvenne storverk. 
Han upptäckte som bekant den första »surbrunnen» i Sverige, källan 
i Medevi, och med ett vetenskapligt nit och en praktisk klokhet, 
som erinra om den följande periodens »ekonomer», förstod han att 
göra detta hälsovatten populärt och slå konkurrerande kvacksalvare 
ur brädet; mest bekant av hans hithörande skrifter är Den lilla 
wattuprofwaren (1683).1

Så viktig denna upptäckt än är i den svenska medicinens historia, 
förefaller den dock obetydlig vid sidan av ett annat inlägg, som 
Hiärne gjorde i en av tidens mest brännande frågor, nämligen i de 
sorgligt beryktade trolldomsprocesserna. Såsom ett sista utbrott 
av medeltidens sjukligt religiösa övertro hade dessa fantasier om 
häxor, blåkullafärder och förbund med den onde gripit sinnena med 
en hemsk våldsamhet; även tidens mest upplysta andar rycktes 
med av denna dystra vantro, som likt en pestsmitta utbredde sig 
över landet och vars spår betecknades av de flammande häxbålen. 
Endast i ett av Sveriges landskap avrättades sjuttioen kvinnor på 
den korta tiden av två månader, och överallt i landets kyrkor upp
sändes på regeringens befallning böner till Gud om bistånd emot

1 Redan förut hade han utgivit Een kort berättelse om the nys vpfundne suur- 
brunnar wid Medewij (1679) och Een uthförlig berättelse om the nyys opfundne suur- 
brunnar widh Medewij (1680). 1707 utgav han Kort anledning til hälsobrunnars och 
mineral-watns vpletande (utkom även på latin).
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den lede fiendens försåt. Att hava funnit bot mot denna hemska 
farsot är Hiärnes ovanskliga förtjänst.

Hiärne hade nämligen 1676 blivit utnämnd till bisittare i den 
konsistorialrätt, som skulle rannsaka och döma i dessa trolldomsmål. 
Till en början var Hiärne fången i samma fördomar som de övriga, 
men snart ledde läkarens skarpa blick honom på den rätta vägen, 
och i ett mästerligt Betenckiande framlade han orsakerna till den 
själssjukdom, som gripit sinnena. Han visade, att angivelserna här- 
flöto dels ur illvilja och hämndbegär, dels ock ur en sjuklig inbill
ning, och särskilt äro hans observationer rörande patienternas sinnes- 
villor märkliga; man finner i dessa anmärkningar frihetstidens 
naturvetenskapliga observationsförmåga och praktiska klokhet, och 
man märker, att Hiärne fullkomligt befriat sig från den äldre tidens 
teologiska, på konstruktioner vilande världsåskådning. Denna klara, 
övertygande skrift, som tillika så fördelaktigt vittnar om författarens 
mod, satte en damm mot trolldomsraseriet. De anklagade frikändes, 
och efter 1704 blev ingen bränd såsom häxa i Sverige. Hiärne 
hade således den tillfredsställelsen att redan långt före sin död se 
sina idéer erkända.

Samma framsynthet röjer sig i Hiärnes övriga skrifter, och även 
i dem anticiperar han frihetstidens åsikter. Hiärne var icke blott en 
utmärkt läkare; han var även en för sin tid framstående kemiker och 
mineralog, och med den följande periodens böjelse att giva veten
skaperna en praktisk tillämpning blev Hiärne den förste, som gjorde 
de svenska bergverken till föremål för ett verkligt studium. Han 
undersökte våra gruvor, företog i detta syfte resor ända till Norge 
och kom därvid »under väder, att i Jämtland och Härjedalen skola 
vara några goda malmstreck», han införde förbättrade metoder vid 
malmens brytning och ledde först såsom assessor, sedermera såsom 
vice president i bergskollegium under en längre tid den svenska 
gruvdriften.

Vårt land äger som bekant tvenne källor till rikedom: järn och 
trä, och egendomligt nog var Hiärne den förste, som insåg den 
nationalekonomiska betydelsen även av skogens rationella vård. I 
En lijten oeconomisk skrifft om wedhsparande, huru man i desze 
knappa tijder med weden som efter handen begynner at tryta, 
bätter omgås skall (1696) tog han till orda i denna fråga, vars vikt 
ännu ingen insåg.

Frihetstidens skaplynne spåras ock i hans böjelse att populari
sera vetenskapen. Icke blott att hans viktigaste skrifter, såsom 
hans arbeten om mineralkällorna och skogshushållningen samt hans 
Berglykta, genom vilken han sökte intressera regeringen och all-



afton. Under

han svärmat 
och det är

är han en 
föregångare

mänheten för bergsdriften, 
voro avfattade på svenska 
och skrivna på ett allmän- 
fattligt språk, utan han var 
även städse redo att med 
vetenskapens auktoritet 
och bevis uppträda mot 
gängse fördomar och miss
bruk; så t. ex. är han en 
bland de förste, som tagit 
till orda emot det över
handtagande 
drickandet.

Slutligen 
frihetstidens 
även i det ohöljda förakt, 
med vilket han uttalade 
sig om de gagnlösa filo
sofiska hårklyverier, med 
vilka den äldre tidens 
»aristoteliker» visat sitt 
skarpsinne. Över huvud ta
get ägde han lika litet som 
frihetstidens män några 
sympatier för de oprak
tiska universitetsstudierna. 
Det är mera — yttrade 
han — att finna ett san- 
ningsrön än göra tio dispu- 
tationer vid akademien.

Hiärne avled först 1724 
— således då den tid re
dan grytt, som han i så 
mycket förebådat. Men 
han hade icke alltid varit 
den praktiskt kloke, skarp
sinnige naturforskare och 
ekonom, som han var vid 
sin levnads 
de' första ungdomsåren 
hade även 
och drömt,

E
ÎCÔ
£

brännvins-

bJD 
Ö

«
uo

<

423



r
ti

detta drömliv, som på ett sa älskvärt sätt speglar sig i hans roman 
Stratonice.

Stratonice. Då denna roman skrevs, var Hiärne blott 24 år. Av hans dag
bok finner man, huru hans tankar då ännu voro fyllda av herde
romanens sentimentalt fantastiska skildringar; över allt i livet sökte 
han motsvarigheter till dessa och diktade därför om de alldagliga 
händelserna i sitt liv till episoder i en roman, i vilken han själv 
var hjälten. Denna dagbok visar oss även, att han hade en Romeos 
behov av att älska och därföre också var färdig att av den första 
unga kvinna han mötte skapa en Juliet. Då dagboken börjar, är 
han Fidellinas olycklige älskare, och jämte henne skymta vi andra 
figurer i denna aldrig utförda herderoman ur det verkliga livet: 
Phyllis, Lindamor och Delius, Men strax därefter börjar en annan 
roman. Hans broder Thomas, som vistades hos guvernören Bengt 
Horn i Reval, förmådde honom att resa över till Estland, och där, 
vid Bengt Horns hov i Reval, såg han en ung flicka eller rättare 
ett barn på tretton år, vilket kom honom att glömma Fidellina. 
Margareta Bielke — så hette den unga flickan — blev nu hjältinnan 
i den nya roman, han diktade, eller Stratonice: den första och enda 
han utförde.

Man har kallat Stratonice eri herderoman. Detta kan vara be
rättigat så till vida, som namnen äro hämtade från pastoraldikten 
och den anda, som vilar över det hela, är densamma, som möter 
oss i samtidens herderomaner. Men i huvudsak är Stratonice en 
verklighetsskildring, Hiärnes dagbok i en annan form, och måhända 
hava vi häri att spåra en yttring av det verklighetssinne, som är 
kännetecknande för den karolinska tiden och som icke fullkomligt 
förkvävdes ens inom den pastorala dikten. Alla de uppträdande 
äro personer ur det verkliga livet, och varken deras karaktärer, 
yttranden eller handlingar hava genomgått någon stark omdaning 
i Hiärnes dikt; han har blott uppfattat dem — icke såsom de verk
ligen voro t- utan såsom hjältar och hjältinnor i den herdevärld, 
inom vilken hans fantasi rörde sig. Någon egentlig roman är 
Stratonice heller icke. Händelserna äro få och obetydliga, och den 
kärlekshistoria, som* där skildras, har inga spännande förvecklingar, 
icke ens någon avslutning. Intresset ligger blott i skildringen av 
Celadons d. v. s. Hiärnes eget känsloliv, och utan att författaren är 
någon djupare psykolog, har han dock, kanske just på grund av 
sin naivitet, lyckats giva en åskådlig bild av en ung drömmare från 
den karolinska tiden.

Erotiken erinrar kanske mest om den, vi redan känna från Skoge- 
kär Bärgbos sonetter. Den är på samma gång svensk och influerad
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av romanska föreställningssätt. Vi finna här denna blyga, något 
bleka nordiska kärlek, som aldrig höjer sig till den sensuella lidel
sens språk, som knappt vågar yttra sig i en energisk handling, utan 
blott drömmer, hoppas och lider — denna kärlek, som vi så väl 
känna från Tegnérs teckning av Ingeborg, och det är karakteristiskt, 
att, ehuru Hiärne här berör ett problem, som sedermera skulle 
bliva ett bland de mest tacksamma och oftast använda inom den 
erotiska dikten, nämligen de älskandes ståndsskillnad, så liksom 
försmår han att begagna sig av detta för att ej framkalla någon 
skarpare konflikt. A den andra sidan märka vi lätt, huru inpyrd 
denna fantasiens kärlek är med taliensk sonettfilosofi. I slutet 
av romanen samtalar Celadon med den vise Sophronius om sin 
kärlek. Sophronius, som erinrar sig, »att Stratonice hunnit föga 
över tretton år, frågade herden, vi han toge sig före att älska ett 
barn. Denne förehöll honom, huru uti sådan ungdom bodde så 
stor snillhet och förstånd jämte otrolig dygd och tukt, att det vore 
omöjligt att icke kunna hålla henne kär. Se, så förnam Sophronius 
väl, att han icke älskade henne annat än som billigt var, förutan 
kättja och begärelse. Det är väl, sade han, att du älskar på sådant 
sätt, som är en gudelig kärlek. Vi älska de överjordiska på samma 
vis, och räknas till de förnämsta dygder och en port till alla goda 
seder, som uppväcker en till att sky och förakta det, som orenligt är.»

Detta klingar ju nästan såsom en svensk översättning från 1600- 
talet av ett stycke ur Dantes Vita nuova — ett arbete, som Hiärne 
säkerligen ej kände — och visar, huru starkt inflytande denna 
sonettfilosofi hade på renässansen i alla land.

Vid sidan av denna i varje fall täcka och naiva skildring av den Leyon- 
karolinska tidens drömliv förefaller Leyoncronas namnlösa försök crona- 
obetydligt. Hans roman, av vilken endast början bevarats, var 
emellertid anlagd att bliva en verklig herderoman, tydligen med 
stor apparat, och man misstager sig näppeligen, om man påstår, 
att flera av de dikter, som äro kända under Leyoncronas namn — 
såsom t. ex. det vackra Sorgekvädet — och för övrigt även andra, 
som icke finnas införda i Hansellis samling, varit ämnade att ingå 
i denna roman och så att säga bilda delar av densamma. Men 
Leyoncrona saknade Hiärnes naivt poetiska sinne, och hans allt för 
blomstrande och bombastiska prosastil kan icke dölja denna brist.

Även en annan av denna tids unga kavaljerer, Johan Ekeblad, Ekeblnd. 
påbörjade på 1660-talet en dylik roman, antagligen medan han låg 
på landet och ej hade något annat att göra. Men han kom ej 
längre än till några blad, efter vilka fragmentet avbrytes. Det är 
synd, ty hans ypperliga, realistiska brev, ur vilka jag förut gjort
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Men hur han tänkt sig berättelsen, framgår

Inflytande 
från den 
isländska 

sagan.

herderomanen tyckes under denna tid den 
varit. Man läste dessa sagor — isynnerhet

några utdrag och som giva oss så målande bilder ur tidens huvud
stadsliv, röja en frisk och vaken blick. Hans roman skulle också 
med en viss från herderomanen lånad kolorit bliva en verklighets
skildring, och i hjälten ville han utan tvivel — liksom Hiärne - 
giva ett självporträtt.
ej av fragmentet.

Lika omtyckt som 
isländska sagan hava 
dem, som voro från förfallsperioden — icke blott såsom historiska 
berättelser, utan även såsom vanliga romaner. Och icke nog här
med: man efterbildade dem och skrev nya i samma stil. Om en 
av dessa sagor — Hjalmars och Hramers — har jag redan talat. 
Dess syfte var ej litterärt, utan antikvariskt, och den nominelle 
utgivaren, Lucas Halpap, var näppeligen den verklige författaren, 
utan i stället har väl detta falsarium hopskrivits av den förut om
talade förfalskaren Nils Rabenius. Ett par andra äro ej till syftet 
direkta falsarier, utan snarare nydiktningar efter mönstret av Her- 
rauds och Boses saga. Den ena av dessa, Konung Krembres i 
Giötaland och Konung Augis i Uppsala saga, skrevs under något av 
1700-talets första år, möjligen av fornforskaren Nils Hufwedsson Dal, 
den andra, Wogns och Yxnas saga, författades 1683 av P. Kalm och 
uppträder såsom en fornåldrig lokalsaga med anknytning till Yxna- 
rumtrakten i Småland. En ännu egendomligare produkt är Den 
yfwerborne Herculis saga eller ett försök att behandla Karl XII:s 
historia (till belägringen av Thorn) såsom en isländsk saga. Stilen 
är fullkomligt rudbeckiansk:

»Uti Svea land och det gamla Göta rike hava alltid sådana prinsar och 
konungar varit uppfostrade, som haft vördnad hos sitt eget folk, förundran hos 
de frånliggande, ära och fruktan hos dess grannar. Ty det gamla Manheim 
är så uti odalskrifter bekant, att dess beröm av manbarhet aldrig bortglömmes, 
så länge båge och pil bliva burna och skäkta med svärd dragen i härfärd. Ty 
ifrån Norden äro de största utfärder gångne, som de iberer, galler, kelter, ger
maner och schyter övervunnit. De hava så manneligen sina länder igenom 
seger utvidgat, att dess kolonier i öster och väster intill det Mäotiska träsket 
och det Gibraltiska havet alla riken bebott.»

Ibland avbrytes framställningen såsom i herderomanerna av in
strödda verser — i förbigående sagt: ej dåliga och ganska mycket 
påminnande om Dahlstiernas, vars bombasm och yverborna svenskhet 
här återfinnas — och det hela har liksom Stratonice karaktären av 
en nyckelroman, vars gåtor dock lösas genom upplysningar i mar
ginalen; så t ex. omtalas på följande sätt, att Nordenhielm blev 
den unge konungens informator: »jämte det att denne segersamme 
Hercules i sina unga år dageligen hämtade de sötaste vatten utur



Helicons källa, som hans sinnen så uppfriskade, att den gamle kloke 
Seneca, som hade den nåden att bibringa honom nyckeln till alla 
Vetenskaper, förundrade sig över dess framsteg och tilltagande i så 
dygdiga och blomstrande slöjder» etc.

Jag har velat påpeka denna aldrig tryckta roman, emedan den 
synes mig på ett ganska märkligt sätt förebåda såväl frihetstidens 
politiska saga som ock — i någon mån — dess roman. I varje 
fall utgör den isländska sagan en av de viktigaste förutsättningarna 
för Mörks Adalrik och Göthilda.

De arbeten, med vilka vi hittills sysselsatt oss, hava mer eller 
mindre varit uttryck för den idealistiska strömningen inom senrenäs
sansens roman. Men det fanns ock en realistisk, nämligen den 
picareska romanen eller »skälmromanen», som först uppstått i Spa
nien, men vid denna tid också efterbildats i Frankrike och Tysk
land. I motsats till herderomanen innehåller skälmromanen drastiska 
skildringar ur verkligheten, ofta med en satirisk bismak.

Alldeles obekanta voro ej de franska och tyska picareska roma
nerna hos oss, och de erhöllo också en efterbildning, som — att 
döma efter stilen i handskriften — tyckes tillhöra början av 1700- 
talet. Efterbildningen heter Le Ramels lefwernes historia, men 
ehuru hjälten förklaras vara son av den i vår historia ej alldeles 
obekante Jacob Neff och händelsen delvis tilldrager sig i Sverige, 
förefaller romanen dock knappt att vara originell, utan gör snarast 
intryck av en utländsk roman, som genom några lindriga föränd
ringar av personer och lokaliteter gjorts till svensk. I motsats till 
Stratonice överflödar denna berättelse av överraskande, romantiska 
händelser, som så starkt tagit den okände författarens eller bear- 
betarens intresse i anspråk, att föga eller intet av detta blivit över 
för den psykologiska analysen. Såsom ett första försök i en rikt
ning, som sedermera under frihetstiden vidare fullföljdes, saknar 
denna roman dock ej sin betydelse.

På gränsen mellan äventyrsroman och isländsk saga står en hand
skriven roman från 1700-talets första årtionde: Stilpho Thorgilssons 
historia av Olof Broman. Författaren gör intryck av att hava läst 
alla möjliga då populära romaner utan känsla för deras stil och 
egendomligheter, och i sin efterbildning rör han därför hop allt 
möjligt. Det hela är en serie av äventyr utan någon ledande tråd, 
hjälten befinner sig ständigt på resor, i Frankrike, Norge, Italien 
o. s. v. och tiden tyckes än vara den grå sagoåldern, än samtiden. 
Än läser man en »klagodikt» till Lisille, än ett fornkväde av en 
gammal »Lioda-smider», än är framställningen realistisk, än gör för
fattaren ett försök att anslå herderomanens ideala ton. Språket
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utgör en blandning av löoo-talets kurialstil, den galanta lyrikens 
och herderomanens halvfranska samt den isländska sagans »götiska» 
ordformer och satsbyggnad. Med ett ord: det är en roman utan 
tidsfärg, utan lokalfärg, utan stil och utan syfte — intressant blott 
såsom exponent på den karolinska tidens romanläsning.

Därmed är den egentliga romanens historia under detta skede 
avslutad. Men vi äga också en annan prosadikt, som, om än 
obetydlig, dock har ett visst intresse såsom förebud för frihets
tidens.

Arbetet i fråga är Olaus Verelius’ Peregrinatio cosmopolitana, 
som först skildrar en resa till Cosmopolis eller »Världens» stad och 
sedermera sväller ut till en målning av helvetet och de olika skaror 
och personligheter, som där dvaldes. Såsom Oscar Wieselgren 
funnit, återgår arbetet — direkt eller indirekt — till ett spanskt 
original, till Quevedos Sueños, som kan räknas till den picareska 
genren så till vida, som Quevedo här söker giva en realistisk skild' 
ring av olika typer ur verkligheten. I Cosmopolis möter författaren 
en följd av olika personer: den strålande sköna damen, vars fägring 
visar sig vara mera toalettkonstens än naturens verk, den magni
fike seigneuren, vars själ frätes av oro för kreditorernas krav, den 
sörjande änklingen, som egentligen gråter över begravningskostna
derna, den förtvivlade änkan, som bedragit sin man, medan denne 
levde, och nu blott tänker på ett nytt gifte o. s. v. Vi få således 
en serie karaktärsbilder av det slag, som sedermera genom La 
Bruyère och de moraliska veckoskrifterna blevo på modet, och däri, 
såsom förebådande dessa porträttstudier, har väl Peregrinatio cos
mopolitana sin egentliga betydelse.

En annan skrift från denna tid återgår ytterst också till Queve
dos Sueños (drömmar), nämligen Seigneur Hans Hanssons Dröm
mar. Den erinrar ock om den senare tidens moraliska vecko
skrifter, även så till vida att den tyckes hava varit ämnad att bliva 
en periodisk publikation, ehuru den med all sannolikhet blott 
avsåg att vara ett skämt inom ett enskilt kotteri. Enligt en notis 
i den Palmskiöldska samlingen skall Hans Hansson hava varit en 
pseudonym för Olaus Rudbeck, och med hänsyn till dennes skämt
lynne förefaller uppgiften ej osannolik; andra skäl tala dock mot 
detta författarskap. Emellertid trycktes blott två nummer, troligen 
1679, men i det enda kända exemplaret förekomma dessutom in
häftade ett handskrivet tredje nummer och början till ett fjärde. Det 
första numret handlar om tobaksrökning, vilket ämne diskuteras 1 
en dialog mellan Mäster Thadler och Mäster Warhafft, det andra 
sysselsätter sig på samma sätt med skvallret, i det tredje skildras
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en drömresa till Dovre fjäll, varifrån hela världen överskådas, 
och slutligen hava vi början till en fjärde essay, handlande om 
frieri.

Såsom Oscar Wieselgren visat stammar genren från Quevedos 
Sueños, som särskilt blivit populära i Tyskland, där Drömmarna 
översattes eller efterbildades — vilket man nu vill — av Mosche- 
rosch i Wunderliche und wahrhafftige Gesichte Philanders von Sitte- 
wald. Moscherosch å sin sida blev förebilden för en av Tysklands 
under 1600-talet mest lästa författare, Christian Weise, vars roman 
Die drei ärgsten Erz-Narren der ganzen Welt (1672) ock stude
rades i Sverige. Roman är Weises arbete knappast, utan snarast 
en samling fristående skildringar av olika former för dårskap och 
narraktighet, oftast såsom en dialog mellan tvenne personer, av 
vilka den ene för det sunda förnuftets talan. Det var denna idé, 
som Hans Hansson upptog, och likaså har han upptagit dröm
fiktionen. Det är väl därför ganska säkert, att han fått upp
slaget från något eller några av de arbeten, som i Tyskland 
förebåda de moraliska veckoskrifterna. Inom den svenska littera
turen kan publikationen betraktas såsom en förelöpare till Dalins 
Argus.

De moraliska veckoskrifterna förebådas också av en annan för- Karaktärs- 
fattare, den till Sverige landsflyktige Bornholmske prästen Olof studler- 
Svensson Lemwijk. På sitt nya fäderneslands språk utgav Lemwijk 
en mängd skrifter, men av dessa är det blott en, som för oss är 
av vikt, nämligen hans Konst att känna folck, sigh siälff och andra 
(1673). Arbetet är blott en översättning från engelskan, från biskop 
Halls Characters of vertues and vices, vars förebild var den grekiske 
författaren Theophrastos’ Karaktärer, vilka sedermera även efter
bildades av La Bruyère. I dessa karaktärsskildringar, som nu 
blevo så på modet i utlandets litteratur, ligger uppslaget icke 
blott till de halvt novellistiska porträttstudier, vi sedermera finna 
i de moraliska veckoskrifterna, utan även till den egentliga romanen, 
som ju förutsätter en skarpare reflexion än den, som den karolinska 
tiden ägde, och en mera realistisk observationsförmåga än den, vi 
finna i herderomanen.

Befryndade med dessa skizzer äro de s. k. maximer, som under Maximer. 
1600-talet också blevo ytterst populära och på vilka vi hava de 
yppersta exemplen i La Rochefoucaulds blixtrande kvicka, av en 
äkta fransk esprit fyllda aforismer. Dessa visa nämligen en psyko
logisk skarpblick, en människokännedom och en världsmannens 
fördomsfria uppfattning, som icke kunde annat än inverka sporrande 
på dem, som i romanen skulle skildra det mänskliga livet sådant
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det i verkligheten var.1 Också inom den karolinska litteraturen före
komma dylika »maximer» — ehuru karakteristiskt nog nedskrivna 
på franska. Författarne — drottning Kristina och greve Johan 
Oxenstierna — voro varandra lika däri, att båda under större delen 
av sitt liv vistades i utlandet, där deras arbeten2 ock nedskrevos, 
samt kanske mest däri, att båda buro på de krossade förhoppning
arnas bitterhet — en bitterhet, som även tagit sig uttryck i deras, 
särskilt i Oxenstiernas aforismer. Den skeptiska fördomsfrihet, som 
man finner hos La Rochefoucauld och som åtminstone Oxenstierna 
att döma av hans liv och brev även tyckes hava ägt, saknas dock 
i regeln i dessa svenskfödda författares maximer, och ofta äro deras 
yttranden mera baserade på den äldre tidens så att säga officiella 
moral än på självständiga psykologiska iakttagelser. Men om dessa 
maximer således än icke kunna tillmätas något större inflytande i 
psykologiskt avseende, hava de dock en viss stilistisk betydelse. 
Genom att syssla med dylika aforismer lärde man sig onekligen att 
giva tanken en kort, träffande och tillspetsad form, som stod i 
avgjord motsats till den äldre tidens omständliga, på upprepningar 
och omsägningar så rika stil, och så till vida innehålla dessa maxi
mer det första uppslaget till denna lätta, spirituella prosastil, som 
så småningom utbildades under 1700-talet för att slutligen i Leo
polds brev nå sin fulländning.

1 För att giva den, som icke känner La Rochefoucaulds författarskap, en föreställ
ning om arten av dessa maximer, kan det vara nog att anföra ett av den spirituelle 
hertigens mest bevingade dicta: »Les veillards aiment de bons préceptes pour se con
soler de n’être plus en état de donner de mauvais exemples.»

2 Kristinas hithörande arbeten heta Ouvrage du loisir och Sentiments. Oxenstiernas 
Recueil de pensées utgavs i fem band 1720—22. Såsom en sjätte del tillkom 1731 
Bouquet de diverses fleurs. På svenska är blott hans samma år tryckta Johan Oxen
stiernas Betrachtelser i enslighet. Av hans Pensées utkommo en mängd franska 
upplagor, varjämte arbetet översattes på danska, tyska och italienska, men ej på 
svenska. Hans Bouquet överflyttades däremot till författarens modersmål 1767.

Vignett ur Suecia antiqua.
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ET gamla skoldramat var dödsdömt i och 
med inbrottet av den nya tid, som följde 
på det trettioåriga kriget. I en eller annan 
landsortsstad kunde väl fortfarande i den för 
tillfället utpyntade skolsalen givas någon 
»kort och förskräckelig tragoedia» såsom 
Simon Magus eller en »ynkelig comoedia» 
såsom Thet himmelska consistorium, men 
dessa dramers tid var nu förbi. Den Stiern- 

hielmska tidens män fordrade ett nytt drama.
För uppkomsten av ett dylikt var tillfället onekligen gynnsamt, 

ty dramat, särskilt sorgespelet, sammanhänger i regeln med ett folks 
kraftigaste nationella utveckling. Det helleniska dramat var jämnårigt 
med atenarnes segrar över perserna; i det salaminiska slaget kämpade 
Aiskhylos med, Sophokles anförde den gosskör, som firade segern, 
och Euripides skall enligt en tradition hava blivit född samma natt 
som slaget stod. Det spanska dramat och den spanska världsmonar- 
kien tillhöra samma period, det engelska dramat uppstod omedelbart 
efter segern över den stora armadan, det franska växte fram samtidigt 
med det att Richelieu grundade Frankrikes hegemoni i Europa, och 
det nådde sin kulmen under Ludvig XIV, då Frankrike stod på höjden 
av politisk makt. Europas konstnärligt mest begåvade folk, italienarna, 
fingo däremot icke något betydande nationellt drama, liksom de 
heller icke erhöllo någon politisk storhetstid, och lägst stod dramat 
i det olyckliga, politiskt sönderslitna och splittrade Tyskland.

Mitten av 1600-talet var otvivelaktigen en tidpunkt, då det svenska 
folkets nationella krafter spändes med en dittills icke anad styrka 
— det var vändpunkten i vårt nationella liv. En dramatisk litteratur 
började också att denna tid spira upp även hos oss, men av fröet 
blev aldrig blomma; vi fingo då intet nationellt drama, och vi hava 
knappt fått det sedermera — Strindberg är ett rent undantag. Anled
ningarna härtill voro tydligen flera. En orsak låg i nationallynnet,

Det nya 
dramat
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Frankrike och Spanien — motsvarades av en liknande 
bärkraft, dels ock var av allt för kort varaktighet för 

avsätta en så fullmogen frukt som ett nationellt drama; 
anledning låg däri, att hovets inflytande på teatern var 

Det stora nationella dramat

I striden mellan 
»hov» måste »staden» således avgjort duka under, och 
även dramats utvecklingsmöjlighet avskuren.
särskilt karakteriserar renässansens hovfester, är den ofta 
sällan rent smaklösa praktlystnaden. Det eljes så vakna 
hade här urartat till smak för det överlastade. Man

som är av mera lyrisk än dramatisk läggning, en annan låg däri, 
att vår politiska stormakt dels icke var fullt naturlig, icke — såsom 
i England, 
ekonomisk 
att hinna 
en tredje 
betydligt starkare än medelklassens.
är nämligen ett huvudstadsbarn, stammande från medelklassen och 
uppvuxet bland denna, ofta vanvårdat, men starkt och härdat, icke 
en palatsens bortklemade, grant utstyrda lilla sjukling, som vaktas 
för alla vindar, men just därför dukar under för första kalla fläkt.

Hovluften har aldrig i något land visat sig välgörande för det 
nationella dramat, utan detta har, uppburet av de breda lagren, vanligen 
utvecklat sig just i kamp mot hovdramat. Englands stora drottning, 
Elisabeth, har icke, såsom man ofta påstått, främjat den Shakspereska 
tragedien. Hon föredrog några smickrande maskspel framför egentliga 
dramer, och det var på Londons folkteatrar, som den stora dramatiska 
konsten hade sitt hem. På samma sätt var det i Spanien, och icke 
ens i Frankrike var dramat framkallat och uppburet av hovet. 
Corneilles, Racines och Molières bästa arbeten skrevos för de offent
liga teatrarna, och de stycken, som diktades direkt för hovfestlig
heterna, äro deras avgjort sämsta samt bristfälliga särskilt i drama
tiskt hänseende.

Stockholm hade visserligen under denna tid vuxit till en efter 
svensk måttstock betydande stad, men så betydande var staden 
ännu icke, att den — såsom Elisabeths London och Ludvig XlV:s 
Paris — kunde bilda någon motvikt mot hovet, 
»stad» och 
därmed var

Det, som 
barocka, ej 
konstsinnet 
nöjde sig ej med diktkonstens och musikens skapelser, ej ens med 
kostymskräddarens och dekorationsmålarens dyrbaraste fantasier, 
utan man tog därjämte sin tillflykt till fyrverkarens och ingenjörens 
konster och uppfinningar, man lånade till och med någon gång de 
zoologiska trädgårdarnas invånare för att låta dessa uppträda pa 
tiljan i de praktfulla festtågen, och den ene fursten eller hovmannen 
sökte överbjuda den andre i förmågan — att slösa. Det dramatiska 
element, som ofta kom till för att giva de löst sammanhängande 
scenerna någon enhet, är i regeln föga starkt, väl därför att dylika 
festföreställningar egentligen blott avsågo att vara skådespel för ögat,
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ej för tanken. Innehållet — för så vitt man kan tala om något dylikt
- är även mer än lovligt magert: en smickrande hyllning åt den 

höga person, till vars ära festen gavs.
Dylika festföreställningar voro av flera slag. Fästa vi oss blott vid Upptåg, 

dem, som i Sverige voro på modet, voro dessa av tre slag: upptåg, 
värdskap och baletter. Upptågen voro processioner, utförda av 
personer, föreställande mytologiska eller allegoriska personligheter, 
och dessa tåg slutade i Sverige alltid med en ringränning mellan de 
tvenne partier, av vilka tåget bestod. Det litterära element, som 
ingick i upptågen, var ej betydande och bestod vanligen i ett kartel 
eller fejdebrev, som upplästes vid framkomsten till rännarbanan och 
varuti någon allmän sats förfäktades1, varefter tågets olika avdelningar 
kunde framträda och på vers eller prosa förklara sin ställning till 
den uppställda stridsfrågan eller hylla festens föremål. Särskilt lysande 
voro de fyra upptåg, vilka höllos vid Kristinas kröning. Det första, 
som bekostades av Kari Gustav, har dessutom en viss märkvärdighet, 
så till vida som Stiernhielm härvid medverkat. Upptåget hette La 
pompe de la félicité eller — på svenska — Lycksalighetens ähre- 
pracht. En beskrivning på detta är upplysande för hela arten.

Tåget, i spetsen för vilket en pukslagare och åtta trumpetare redo, drog 
genom hela staden, över Hötorget in på rännarbanan, där det stannade inför 
den läktare, från vilken drottningen åskådade det hela. När det i lysande antika 
dräkter utstyrda följet ridit in på rännarbanan, upplästes kartelet, i vilket 
riddaren Eudemon och hans tvenne »gesäller» Philander och Dorisel förfäktade, 
att — såsom det heter i den svenska texten — de krigiska segrarna intet annat 
voro än en »bedräglig inbillning» och att Cupidos »smekeri» blott var »streck 
och snaror till att inveckla och fälla ett tappert hjärta uti en neslig självför- 
gätenhet», då däremot det högsta goda bestod i fridsamhet och endräkt. Till 
försvar för denna sats ville de »uppsätta liv och blod» och förklarade sig redo 
att möta varje riddare, som vederdelen maintenerade, »till häst och fot, med 
stäckande och bräckande».

Därefter defilerade upptågets olika avdelningar i tur och ordning förbi 
läktaren. Efter trumpetarna, som inledde processionen, redo Mars’ trenne 
riddare Philopater, Démocrates och Theander, därpå Örlig och Mars, åtföljda 
av trenne danserskor i ljusgröna, guldstickade tunikor, spelande luta, harpa och 
fiol, sedermera Venus åkande i en praktfull char, dragen av osynliga krafter. 
Bakom henne på vagnen stod Lyckans gudinna på ett blått klot, endast iklädd 
en slöja och i handen bärande en fana. Efter gudinnan redo först riddarna 
Philander och Dorisel, därpå fejdebrevets utställare Eudemon, på vars blåa 
sköld namnet Christina lästes i gyllene skrift. Därpå kom en ny praktchar 
med Lycksalighetens, Fredens och Endräktens kvinnliga gudomligheter, om-

1 Det äldsta kända upptåget hölls vid Gustav Adolfs kröning 1617. I detta uppträdde 
Gustav Adolf själv såsom »göternas konung Berik» och förfäktade i kartelet, dels att 
göterna voro komna från Sverige, dels att den svenska nationen icke stod efter någon 
i världen.
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givna av nymfer och chariter och följda av — berget Parnassus, på vars spets 
Apollo stod och vid vars fot de nio muserna sntto spelande och sjungande. 
Tåget avslöts av åtta sadlade handhästar, som fördes av krigare och nymfer, 
samt en i rött, blått och guld klädd ryttartrupp.

Efter kartelets uppläsande hade Mars' trenne riddare var sitt anförande, 
Philopater förhärligade kampen för fäderneslandet, Démocrates striden för 
friheten och Theander kriget för religionen. Efter dem tog Amor till ordet, 
klandrande de förras »courages sanguinaires» och prisande kärlekens ljuvliga 
strider, varpå Eudemon förfäktade den i kartelet uppställda satsen, i vilken 
även Lycksaligheten instämde. Efter ett tal av Apollo avslutades det hela med 
en »Concert des muses» och ett anförande av »Les Héros».

Dessa tal höllos antagligen på franska — det språk, på vilket de 
ursprungligen voro författade. Den svenska översättningen, som är 
Stiernhielms verk, har mera karaktären av ett program till deras 
tjänst, som ej voro mäktiga det språk, som numera blivit hovets och 
de förnämas. Den skiljer sig ganska mycket från den franska texten.

Värdskapen voro ett slags maskerader, vid vilka några agerade 
värdfolk, andra gäster.1 De deltagande utförde således vissa impro
viserade roller, men därtill tyckes också i regeln det dramatiska 
elementet hava inskränkt sig, och i sak skilde sig värdskapen väl 
föga från mera enhetligt anordnade kostymbaler.

Högst stodo de s. k. baletterna, som naturligtvis icke böra för
blandas med dem, som i våra dagar uppföras på teatern. Renäs
sansens baletter hava definierats såsom »rimmade sångspel med dans 
och musik, vanligen av ett allegoriskt innehåll», och deras uppgift 
var att i de pompösa former, som stodo den tidens hovskalder till 
buds, inlägga en smickrande hyllning åt festens föremål.

Baletten har helt visst gamla anor, ehuru dess efemära karaktär 
har vållat, att dess historia är föga känd. Men även om något 
liknande festspel förekommit under medeltiden — då väl i det prakt- 
älskande Frankrike2 — tillhöra dessa baletter med hela sin karaktär 
renässansens tidsålder, och helt visst stod deras vagga i Italien; de 
berömda allegoriska och mytologiska festtåg, med vilka Lorenzo de’ 
Medici sökte vinna det florentinska folkets gunst och till vilka han 
skrev sina ypperliga canti carnascialeschi, hava åtminstone starka 
beröringspunkter med den senare tidens baletter. Fullt utvecklade 
blevo dessa dock först vid senrenässansens hov, och här var det hoven 
i Turin och Paris, som gingo i spetsen; i England, där dylika fest
spel blevo på modet under de första Stuartarna, kallades de maskspel 
och fingo, som naturligt var i Shaksperes hemland, en mera rent

1 Ett dylikt omtalas i Ekeblads sid. 136 citerade brev.
2 Om den s. k. Ballet des ardents, som 1392 uppfördes i S. Marcel, haft samma 

dramatiska karaktär som de senare baletterna, är dock ovisst.
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dramatisk karaktär. På kontinenten däremot lades huvudvikten, 
liksom vid upptågen, på den dekorativa prakten, och för denna 
offrade man gärna enheten och sammanhanget i de olika scenerna.

Med dessa baletter bryter först renässansen på allvar in i vår 
dramatiska litteratur, och redan en blick på personförteckningen 
visar oss, att vi lämnat det religiösa skoldramat bakom oss. I Heela 
wärdenes frögd hava vi de allegoriska personligheterna Farna, 
Prudentia, Justitia, Skrymteriet, Sanningen m. fl.; vidare de myto
logiska Jupiter, Mercurius, Mars, Pan och Diana. Eolus uppträder 
med de fyra vindarna, Amphion drages av tvenne sirener i en snäcka 
över havet, Neptunus visar sig på en valfisk, vilken sedan öppnar 
sig och utsläpper de tritoner, som skola utsprida Kristinas lov över 
världen, och till detta redan blandade sällskap sälla sig en fransman, 
en engelsman, en holländare, tyskar, spanjorer och — tidningsför- 
säljare; i Parnassus triumphans är samlingen än mera brokig. Men 
denna exotiska, mytologiska och allegoriska värld, inom vilken ba
letten spelar, säger oss, att syftet med dessa festspel icke längre 
såsom i skoldramat är religiöst eller moraliskt, utan i viss mån este
tiskt, ehuru detta estetiska element mera kommer fram i musik och 
dekoration än i den poetiska texten. Världsligheten, som nu på 
alla områden trängt fram, bröt sig med baletten även in i dramat 
och så till vida kan baletten sägas inleda den nya period, med vilken 
vi nu sysselsätta oss.

Utan all betydelse voro dessa festspel ej heller. De gåvo onekligen 
sällskapslivet en väl behövlig förfining och motverkade lägerlivets 
förvildande inflytande. Genom dem fördes de unga krigarna till
sammans med hovets damer, de tvingades att lägga band på sina 
faltvanor, de måste försöka att vara smidiga, höviska, stundom senti
mentalt svärmiska, och de fingo öva sina vid kommandoropen vana 
strupar i att deklamera franska verser, i vilka den kvinnliga skön
heten hyllades och fredens välsignelser prisades.

Men på den dramatiska konstens utveckling hava de näppeligen 
på annat sätt inverkat, än att de förbättrat dekorationsväsendet och 
den sceniska apparaten. För den rent svenska litteraturen stodo 
baletterna så gott som främmande. De anordnades av hovets franska 
balettmästare — av vilka Antoine de Beaulieu är den mest bekante 
— de skrevos av franska författare, uppfördes på franska, och oftast 
blev den utländska texten ej ens överflyttad till svenska.

Av den äldsta i Sverige kända baletten, Le balet des plaizirs de 
la vie des enfans sans soucy (1638), finnes ingen svensk text. Av 
den nästa, Le balet du cours du monde (1642), gjordes väl en tysk 
översättning, men ingen svensk, och först Balet des phantaisies de
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ce temps (1643) föreligger även på svenska, likaså Le monde reioui 
(1645), men däremot varken Les effects de l’amour eller L’amour 
constant (båda 1646), ej heller Les passions victorieuses et vaincues 
(1649). Tvenne andra sistnämnda år uppförda baletter Le vaincu 
de Diane och La naissance de la paix föreligga däremot på alla tre 
språken, likaså Le parnasse triumphant (1651), men Les boutades 
ou proverbes (1650), Les liberalitéz des dieux (1652) och ännu tre 
andra blott på franska. Först 1669 förekommo tvenne ursprung
ligen på svenska skrivna och även på svenska uppförda baletter, 
nämligen Columbus’ dramatisering av Stiernhielms Hercules och 
Lindschölds Den stoora genius.

De franska författare, som skrevo dessa baletter för det svenska 
hovet voro —■ med ett undantag —- tämligen obskura personer: 
Monthuchet, Charles de Beys, Hercule de Lacger, Urbain Chevreau 
och Hélie Poirier, vilken senare författade det franska originalet till 
Then fångne Cupido (Le vaincu de Diane). Författare till Lycksalig
hetens ährepracht var Charles de Beys, en »libertin» ur Scarrons 
umgängeskrets. Men La naissance de la paix (Fredz-afl) skrevs av 
ingen mindre än Descartes, ty som man nu funnit fick verkligen den 
store filosofen under sitt uppehåll i Stockholm göra tjänst såsom 
festpoet. Då Stiernhielm var översättaren, kom således på sätt och 
vis ett samarbete dem emellan till stånd.

Stiern- I en olycklig stund framkastade Hammarsköld den paradoxen, att 
baletter Shakspere skulle hava »funnit en mäktig medtävlare i Stiernhielm, 

i fall denne genom karaktärsutvecklande dramer givit fri fart åt sitt 
mäktiga snille». En dylik jämförelse — absurd i alla avseenden — 
är orimlig redan därför, att Stiernhielm i sin bästa balett, Then 
fångne Cupido, endast i fri översättning återgivit Poiriers franska 
text. Man kan för övrigt betvivla, att Stiernhielm med någon större 
lust ägnade sig åt detta författarskap; åtminstone synas de tre ba
letter, vilkas svenska text med säkerhet härrör från honom, visa ett 
ständigt tillbakagående i intresse. Then fångne Cupido är i flera 
avseenden ett ypperligt stycke. Den svenska texten med dess rika 
växling av antika orimmade metra är redan ur språklig och versi- 
fikatorisk synpunkt ett mästerverk för sin tid —- den är ju från 1049- 
Visserligen kan man ej jämföra denna balett med Shaksperes allvars- 
tyngda, tankedigra och av det verkliga livets stormar upprörda 
dramer, men den är dock fylld av renässansens hela älskvärdhet. 
Hjälten i stycket, den lille Cupido, som kärleksdrucken står och 
krusar sitt hår framför en spegel eller som uppträder väpnad med 
en silversköld, på vilken den kyska Dianas bild är målad, verkar 
nästan såsom en antik camée. Varken han eller de övriga figurerna
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tillhöra det verkliga livet, utan erinra snarare om renässansens ara
besker och vignetter med deras »putti», deras sjöjungfrur, tritoner 
och amoriner, vilkas kroppar omärkligt övergå i eleganta bladornament 
och snirklar. Något dramatiskt liv äga de icke, redan därför att vi 
aldrig ett ögonblick tro på deras existens, och de intressera oss blott 
såsom de fantastiska, obestämda gestalterna i en lyrisk dröm. Men 
denna charme vilar knappt över de båda senare baletterna Fredz- 
afl och Parnassus triumphans. Utom det att de franska texterna 
till dessa stycken äro betydligt sämre och icke gåvo anledning till 
en dylik antik rokoko, är språket icke utmejslat med samma omsorg 
som i Then fångne Cupido. De orimmade versslagen hava ännu 
övertaget i Fredz-afl, men i Parnassus triumphans använder Stiern- 
hielm nästan undantagslöst rimmade, och i dessa kunde hans poetiska 
naturell knappt göra sig gällande med samma kraft som i de orim
made. Väl finnas även här ypperliga dikter — t. ex. Sirenens sång 
i Parnassus triumphans, som har en lyrisk klang, vilken eljes ej 
höres hos Stiernhielm —, men i det hela påminna dessa stycken 
föga om den store språklige nydanare, som i Then fångne Cupido 
brottades med språkets svårigheter och sökte lära antikens sång
gudinnor att dikta och spela på svenska. Med Parnassus triumphans 
upphörde också Stiernhielms arbete för Kristinas hovteater.

Det intresse, som de högt uppsatte ägnade åt dessa festspel, Resande 
hindrade, såsom jag redan påpekat, uppkomsten av ett folkligt natio- truPPer- 
nellt drama. Ett annat hinder låg i de utländska skådespelartrupper, 
som gästade landet och naturligtvis genom sin rutin blevo allt för 
svåra konkurrenter för landets egna söner, då dessa sökte grundlägga 
en svensk teater. Under den äldre tiden voro dessa i regeln tyska 
och holländska, och att dessa teaterband åtminstone med relativt 
god vinst kunde giva offentliga representationer i huvudstaden, visar, 
huru starkt uppblandad med utlänningar huvudstadens medelklass 
var. Denna omständighet gjorde det naturligtvis än svårare för 
den svenska dramatiken att bryta sig väg; den stöddes, som man 
finner, varken av hovet eller av medelklassen.

Den äldste yrkesskådespelare, som man känner här i landet, var 
en inflyttad tysk, Christian Thum, som antagligen vistats här sedan 
1615, ehuru vi ej förr än 1628 höra något av honom. Detta år upp
förde han inför konungen en komedi, för vilken han honorerades 
med 200 daler, och då denna komedi ej gärna kan hava spelats blott 
av honom och hans hustru, få vi väl antaga, att han haft en trupp 
till hjälp. Sedan förekommer han ofta i hovräkenskaperna och hade 
såsom komediant en lön av 400 daler silvermynt. Antagligt är väl 
också, att han uppträdde icke blott inför hovet utan även inför all-
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mänheten. 1637 inköpte han en egendom på Södermalm, vars namn 
»Björngården» antyder, att lokalen använts till björnstrider, ett då 
över allt mycket omtyckt folknöje; om gårdens läge vittnar ännu 
namnet »Björngårdsgatan». I London användes dylika björngårdar, 
som voro försedda med rader för åskådarna, såväl till björnförevis
ningar som ock till teaterföreställningar, och det ligger då nära till 
hands att antaga, att Thum uppträtt här, redan innan han blev ägare 
till björngården. Efter detta ville han tydligen göra lokalen mera 
lämplig för dramatiska föreställningar, och 1640 erhöll han av rege
ringen ett anslag å 200 riksdaler »till hjälp och befordran att upp
bygga ett spel- och komedihus uti sin gård på Södermalm». Här 
låg således Stockholms första egentliga teaterbyggnad. Men om 
några där givna föreställningar finnas inga uppgifter, och av Thums 
arvingar försåldes gården 1655.

Däremot veta vi, att man verkligen uppfört komedier i stadens 
gillestuga. De äldsta resande komedianter, som här gåvo några före
ställningar, 1637 och sedermera, hade dock antagligen blott marionett
förevisningar. 1648 uppträdde här emellertid en verklig trupp, 
s. k. »engelska komedianter», som från Riga kommit till Stockholm, 
där den stannade kvar även under en del av nästa år.

1652 kom ett italienskt sällskap, som bestod av relativt betydande 
konstnärer, både män och kvinnor, 1653 ett under Trial Parkaws 
ledning stående holländskt, 1654 en annan utländsk, troligen tysk 
trupp, och 1666 tog regeringen i sin sold ett holländskt teatersällskap, 
som under Jan Baptistas ledning kort förut besökt landet. Denna 
trupp, vilken, såsom vi strax skola se, äger en viss betydelse i vår 
teaterhistoria, dröjde kvar ungefär ett år (varefter den återkom på 
nya besök vintern 1674 -1675 samt 1681) och tyckes hava utövat 
en synnerligen flitig verksamhet. 1680 infann sig en tysk trupp, och 
möjligen är det på en av denna given representation, som en bland 
de äldsta i Sverige bevarade teateraffischerna har avseende. Affischen, 
som troligen härrör från 1684, är i själva verket en tämligen utförlig, 
på svenska avfattad redogörelse för det stycke, som skulle spelas 

— antagligen till deras tjänst, som ej voro mäktiga det tyska språket 
—, och själva dramat är oss åtminstone till ämnet välbekant; det 
var nämligen den gamla Disasagan, som de tyska skådespelarna upp
tagit på sin repertoar i en ny bearbetning, helt visst i förhoppning 
att genom detta patriotiska ämne ytterligare locka den svenska 
publiken. Förmodligen spelade samma trupp även i Uppsala att 
döma av några affischer, som tyckas härröra från denna tid (troligen 
1683). 1685 besöktes Stockholm av en holländsk trupp under led
ning av Jacob Sammers, året därpå av en tysk, och 1690 anlände
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en ny teatertrupp till landet, vilken bar den klingande titeln Nordische 
Comoedianten in hochdeutscher Sprache. Denna tyckes hava haft 
en ganska blandad repertoar: folkskådespel såsom Doctor Faustus 
och pickelhäringsfarser vid sidan av Molièrestycken. Truppen, som 
endast då och då uppehöll sig i Stockholm, lämnade landet definitivt 
1697 med anledning av kungssorgen. Samtidigt befann sig också 
här ett italienskt sällskap under ledning av Sebastiano del Scio.

Vi känna föga till dessa truppers repertoar, men så vitt vi kunna 
döma dels av några bevarade affischer från deras uppehåll i Sverige, 
dels av de notiser, vi ha om samma truppers verksamhet i Tyskland, 
var repertoaren av ett tämligen brokigt innehåll. Dessa resande 
vandringstrupper hade i Tyskland och Holland utvecklats ur de 
engelska komediantband, som vid 1500-talets slut och 1600-talets 
början emigrerat till kontinenten, och de spelade därför ännu, ehuru 
i en förgrovad form, den Shakspereska teaterns stycken, vidare andra, 
som de lånat från 1600-talets italienska, spanska och franska teater, 
för det tredje vissa dramer av antikiserande författare i Holland (såsom 
Vondel) och Tyskland (såsom Gryphius), men i ett för scenen be
arbetat och högst betydligt förändrat skick, för det fjärde pickel- 
häringspel och för det femte vissa för tillfället skrivna skådespel ur 
den samtida historien (t. ex. Karl I:s avrättning) samt dessutom stycken 
såsom Den förlorade sonen, Adam och Eva m. fl. av en mer eller 
mindre svårdefinierbar karaktär. För icke särskilt litteraturhistoriskt 
skolade läsare torde arten vara mekt bekant genom Holbergs parodi 
Ulysses von Ithacia.

1 regeln voro dessa dramer på prosa och på en avskyvärd kansli
prosa, som särskilt på de patetiska ställena verkar odelat komisk. 
Men för själva teaterns utveckling i Sverige hade dessa vandrings
trupper dock en stor betydelse, och för vissa dramer från denna tid, 
såsom Wollimhaus’ Dido, ligger tydligen deras teknik till grund.

Men den smak för fransk vitterhet, som gjorde sig gällande mot 
slutet av Karl XI:s regering, återverkade även på dramat. Man vet, 
att såväl Columbus som Werwing åtminstone varit betänkta på att 
översätta stycken av Corneille och Molière, och 1684 uppfördes, så
som jag redan nämnt, Racines Iphigénie av hovets damer. Det var 
därför i enlighet med smakriktningen hos de bildade samhällsklasserna, 
då regeringen på Nicodemus Tessins initiativ beslöt sig för att in
kalla en fransk trupp. Detta sällskap, som anlände hit på hösten 
1699 och stod under ledning av Rosidor, bestod av sju skådespelare, 
sex skådespelerskor, tre sångare, en sångerska, fyra dansörer, en 
dansös, fem musikanter och en dekoratör — således ett jämförelsevis 
talrikt sällskap. Det förefaller att hava varit en bland de bättre
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Finska kyrkan, fordom Lilla Bollhuset.

___

medlemmarna avreste till Frankrike.

SLOTTSBACKEN.

Plan av Slottsbacken, Bollhusen och Lejonkulan på 1600-talet.
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franska landsortstrupperna, och dess representationer hade under den 
första tiden att glädja sig åt stor popularitet såväl hos hovet som

- ehuru betydligt mindre — hos allmänheten. Men efter blott 
tvenne år började intresset att svalna — huvudsakligen väl med an
ledning av kriget — en del av truppen avskedades, representatio
nerna blevo fåtaliga, och med 1706 upphörde lönerna att utbetalas, 
varför de återstående
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Stockholms gamla slott från s. v. Till höger i förgrunden det i slottsgraven byggda Lejonhuset eller Lejonkulan. 
Efter oljemålning av okänd hand i Uppsala universitets samlingar.
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4truppens ankomst till huvudstaden. Det gamla slottet Tre Kronor 
hade då brunnit, och den kungliga familjen hade flyttat till det s. k. 
Kungshuset på Riddarholmen (nu Svea Hovrätt och Statskontoret). 
I en sal i detta Kungshus inrättade då Nie. Tessin en teater, dekora
tionerna beställdes i Paris, och till dessa har Agne Beijer återfunnit 
skizzerna. Dessa dekorationer voro i själva verket blott två: ett 
palatsrum och en gata d. v. s. tragediens och komediens båda scener, 
men kunde genom några inskott utökas till sex olika lokaliteter.

Vida förr hade allmänheten fått en teater. Vid de föreställningar, 
som 1575 och 1586 gå vos av djäknarna, uppfördes väl, såsom vi 
minnas, på Stortorget en blott för tillfället byggd »lave», som efter 
representationens slut åter avlägsnades. Salen i Gillestugan användes 
endast tillfälligtvis till teater, och antagligen gjordes därvid inga 
särskilda anordningar. Thums komedihus var däremot en riktig 
teater, utan tvivel av samma karaktär som de engelska på Shaksperes 
tid. Men tyvärr har man inga uppgifter om inredningen, och efter 
1654 tyckes det ej hava begagnats.

Mera bekant är det nästa komedihuset, ehuru man haft tämligen 
motsägande och svävande uppgifter om dess läge. Genom Johan 
Flodmarks skarpsinniga undersökning har nu emellertid denna fråga 
blivit löst. För att förstå situationen är det nödvändigt att kasta 
en blick på det gamla Stockholms karta. Den breda och långsträckta 
plats, som nu kallas Slottsbacken, fanns icke till på Tre Kronors tid. 
Från Skeppsbron drog då i stället en tämligen smal gata upp mot 
Storkyrkan, till höger kantad av slottets vallgrav. Till vänster be
gränsades denna gata av en låg mur, bakom vilken en till slottet 
hörande trädgård befann sig. I denna trädgård uppfördes 1627 ett 
s. k. bollhus, vilket med sin ena långsida omedelbart gränsade till 
gatan. Ett stycke bakom detta bollhus byggdes kort efter 1648 ett 
mindre, det s. k. lilla bollhuset, vilket ännu finnes kvar. 1725 såldes 
det nämligen till finska församlingen och tjänstgör än i dag — i ett 
i det hela tämligen oförändrat skick — såsom dess kyrka. Det stora 
bollhuset, som är känt genom åtskilliga, tyvärr dock ganska otydliga 
bilder, var en tämligen hög och stor, i estetiskt avseende konstlös 
byggnad, som var avsedd för det då mycket omtyckta bollspelet- 
Men liksom i utlandet dylika stora bollhussalar uppjätos åt resande 
teatertrupper, så skedde även här, och troligen spelade de flesta 
av de tidigare utländska sällskapen i denna sal. Anstalterna voro 
förmodligen ytterst enkla: i salens ena hörn ställdes ett par bockar, 
över dessa lades ett golv, och därmed var ett dylikt teaterbands 
teater färdig, för att sedan, när salen åter skulle användas till boll
spel, lika lätt kunna borttagas.
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Amsterdams gamla Schotrwburg.
Efter ett kopparstick från 1637 reproducerat i De Werken van Vondel, III, Amsterdam 1857.
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1667 erhöll huvudstaden likväl ännu en teater och denna något 
mera komplicerad. Vid Prags erövring hade Königsmarck såsom 
byte förvärvat bl. a. ett lejon, vilket fördes till Stockholm och in
rymdes i en särskilt byggd »lejonkula», belägen i vallgraven bredvid 
den nuvarande slottskyrkan. »Lejonkulans» utseende framgår av en 
i Uppsala universitets ägo befintlig tavla över Stockholms slott.

Lejonet dog troligen 1663, och då Jan Baptistas trupp några år 
senare anlände till huvudstaden, beslöt man att ändra om den gamla 
lejonkulan till en teater åt sällskapet. Den närmaste förebilden var 
naturligtvis den samtida holländska teatern, särskilt Amsterdams.1 
Själva »kulan» hade, som det tyckes, tvenne stallar eller burar, och 
av dem gjordes en tvådelad scen, bestående av två bakom var
andra liggande och medels en valvbåge och ett förhänge skilda 
rum. Själva lejongården förvandlades till ett åskådarrum, sanno
likt täckt och försett med ett galleri. Detta åskådarrum var ganska 
stort, och scenens tvenne rum möjliggjorde en dekorationsföränd- 
ring — för denna tid en verkligen stor scenisk förbättring, som 
icke ens Shaksperes teater kunnat åstadkomma. I verkligheten

1 I några här meddelade avbildningar har jag sökt förtydliga teaterbyggnadens ut
vecklingshistoria. På en medeltida fransk scen voro alla de lokaliteter, som skulle 
förekomma i dramat, angivna genom s. k. mansions (hus), vilka stodo bredvid varandra 
på den upphöjda plattform, som betecknade scenen. Så t. ex. föreställde ett hus 
Jerusalem, ett annat Nasareth. Den del av scenen, som låg framför dessa hus, be
traktades såsom neutral mark. Någon ridå förekom icke, och om en person skulle 
begiva sig från Nasareth till Jerusalem, behövde han blott förflytta sig från det hus, som 
betecknats som Nasareth, till det, som betecknats som Jerusalem, och dylika långväga 
resor kunde därför i en handvändning företagas inför åskådarens ögon. Det var mot 
denna orimlighet, 1600-talets smaklärare opponerade sig, då de fordrade »rummets enhet».

Den Shakspereska teatern (liksom den spanska) stod i det hela på medeltidens stånd
punkt. Scenen, som i regeln saknade dekorationer, utgjordes blott av en i åskådar- 
rummet utskjutande »lave», och först genom dialogen fick åskådaren veta, var skåde
spelaren skulle tänkas befinna sig — om det var i ett palats eller i en skog.

Denna scen torde ock hava varit den, vilken vandringstrupperna begagnade.
Genom inflytande från antiken uppstod emellertid fordran på »rummets enhet», men 

med denna tids outvecklade tekniska hjälpmedel kunde denna enhet endast på så sätt 
nås, att alla tragedier spelade i ett genom fasta dekorationer angivet rum (t. ex. en 
palatssal), alla komedier likaså (en gata med olika hus). En dylik scen användes t. ex. 
vid uppförandet av Richelieus Mírame.

Den holländska teatern utgjorde en kombination mellan dessa båda typer. I Amsterdams 
gamla Schouwburg, som invigdes 1637, förekom nämligen en s. k. mellanridå, genom 
vilken scenen delades i två hälfter, en främre och en bakre — däremot fanns icke någon 
yttre ridå mot åskådarrummet. Den främre scenen, vilken tyckes hava haft en fast 
dekoration, som ej förändrades, betecknade en neutral mark, under det att skådespelets 
lokalitet angavs av den bakre scenens dekoration. Behövdes en scenförändring, fälldes 
mellanridån, och bakom denna byttes då dekorationerna, under det att skådespelarna 
fortsatte att spela på den neutrala främre scenen.
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funnos nog ej mer än två fasta dekorationer, den ena föreställande 
en skog, den andra ett palats, ehuru båda genom tillfälligt inflyt
tade dekorationer kunde ytterligare förändras. Den egentliga, 
genom en dekoration angivna scenen befann sig i det inre rummet, 
under det att det yttre —■ som troligen ännu icke genom någon 
ridå var skild från åskådarplatsen — hade en neutral karaktär 
och, åtminstone i regeln, en fast dekoration. När en scenförändring 
skulle ske under en akt, förflyttade sig skådespelarne till den främre,

Scen ur Richelieus Mírame.
Ur L’ouverture du Théâtre du Palais Cardinal. Mírame tragi-comédie. 1641.

neutrala scenen, förhänget mellan de bägge rummen fälldes, dekora- 
tionsförändringen i det inre försiggick, varefter förhänget åter drogs 
upp och dramat tänktes fortgå i den nya lokaliteten. Vid några 
tillfällen tyckes för övrigt bakom den inre scenen hava befunnit sig 
ett mindre rum, så att man i nödfall kunde förfoga över tre olika 
scener —- den innersta emellertid mest för gudauppenbarelser o. d.

Även teatermaskineriet hade — tack vare baletterna — höjt sig 
vida över den nivå, på vilken man stod på Messenius’ tid. I t. ex. 
Philomela »nedkommer Pallas av himlen med en sky omgiven», och 
vid scenens slut »föra skyarne henne upp i luften». I Phaeton, som 
skildrar hjältens bekanta färd med solens spann, »visas fyra rasande och 
eldsprutande hästar flyga i skyn», därpå öppnas det inre skåde- 
rummet, »varest vagnen ligger omkull och Phaeton bredvid såsom 
död, över vilken ur skyn sjunges en visa». Sedan sången upphört,

444



ser man Phoebus »uti det allra innersta skåderummet, sittandes i 
några mörka skyar». Efter hans klagotal »slutes det innersta skåde
rummet, och följande inträde avhandlas i det andra, vilket helt svart 
och mörkt visas». Naturligtvis får man här alls icke tänka sig något 
illusoriskt maskineri sås 
primitiva anordningar, 
på vilka dessa scenan
visningar syfta, voro i 
Sverige betydande ny
heter.

1667 invigdes denna 
vår första egentliga scen 
med det för tillfället 
skrivna festspelet Stock
holms parnas ofte inwij- 

de koninck- 
lijcke schouburg samt 
tragikomedien Orondaat 
en Statira.

I ett manuskript, till
hörigt Lunds universi
tetsbibliotek och inne
hållande en samling dra
mer, som blivit uppförda 
i Lejonkulan, förekom
mer en ritning, förestäl
lande en scen ur trage
dien Darius. Den om- 
gives av en dekoration, 
som ansetts föreställa 
Lejonkulans prosce
nium. Säkert är detta 
titelvignett, men omöjligt är det å den andra sidan icke, och i varje 
fall har bilden sitt intresse, då den nog visar oss den kostymering, 
som användes i ett av Lejonkulans stycken.

Från 1667 begagnades denna teater ända till 1697, då Lejonkulan 
nedbrann på samma gång som Tre Kronor. Bollhuset synes endast 
tillfälligtvis hava därjämte begagnats; så t. ex. av ett band tyska 
komedianter, som 1680 anlände till Stockholm och av Karl XI fingo 
avslag på sin begäran att begagna Lejonkulan, likaså av de kur
sachsiska komedianterna på 1690-talet samt enstaka gånger även av 
Uppsala-studenterna.

Den inre Swanteatern.

pa våra dagars teater. Men även de

[XI

'ne

icke, och måhända hava vi här blott en
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Det anti
kiserande 
dramats 

uppkomst, från medeltidens regellösa skådespel skapa ett italienskt drama, i 
alla avseenden byggt efter det antika, och samma mål stod klart 
även för hans efterföljare. I Frankrike skrev Jodelle 1552 Cléo
pâtre, den första tragedien på franskt språk, och i England följde 
det första antikiserande sorgespelet tio år senare, nämligen Sack- 
villes och Nortons Gorboduc. Till en början uppfördes dessa 
antikiserande dramer av författarna själva och deras vänner, men 
tämligen snart avstod man därifrån ; vid universiteten och i lärda 
kretsar kunde väl en eller annan representation givas, men i det 
hela sjönk denna tragedi ned till ett läsdrama.

De stycken, som verkligen uppfördes på folkteatrarna, voro där
emot föga förfinade ättlingar av medeltidens profanmysterier.

Men snart kom det till en kontakt mellan de båda riktningarna. 
Det dramatiska författarskapet vid folkteatrarna var, särskilt i Eng
land, ett jämförelsevis inkomstbringande yrke, och detta gjorde, 
att åtskilliga unge män med god klassisk bildning, men med

Då Lejonkulan 1697 gått all världens väg, uppstod behov av 
en ny teater. Vid den Rosidorska truppens ankomst 1699 blev då 
det gamla eller stora Bollhuset förvandlat till en verklig teater med 
en »stående parterre» och tre över varandra löpande loge-rader. 
Plats för åskådare fanns dessutom även på själva scenen — ett 
egendomligt bruk, som emellertid förekommit redan i den engelska 
och spanska teatern och som även i Frankrike bibehölls under en 
god del av 1700-talet. För svenska förhållanden var Bollhusteatern 
ganska rymlig och beräknas hava haft plats för omkr. 800 åskådare. 
Själva scenen var liksom i Lejonkulan försedd med verkliga dekora
tioner, såsom bl. a. framgår av ett stycke, Pasquin och Marforio, som 
1703 uppfördes på denna scen. Så heter det där i redogörelsen för 
första akten: »Efter en italiensk scen gå de in i ett värdshus till
sammans att förlusta sig. Sedan passera åtskilliga scener, efter vilka 
Pasquin och Marforio åter igenkomma. Därpå öppnar sig teatern 
och låter se ett hav, omvärvt av klippor.» 1 den tredje akten »ser 
man en förändring av teatern, som icke mindre undervärd är än den 
förra och representerar ett apotek, därmed Pasquin upprättat ett 
magasin, och uppfyllt små tunnor med montevin».

Teatern förblev länge Stockholms enda och nedrevs först 1792.
Efter denna redogörelse för teaterns historia övergår jag till de 

svenska dramer, som där spelades. Men dessförinnan vill jag först 
i största korthet erinra om, huru det moderna dramat i andra land 
uppstod.

Då Trissino 1515 skrev Sophonisba, den första antikiserande 
tragedien på modernt språk, var det hans mening att till skillnad
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Ur Löberödshandskriften i Lunds universitetsbibliotek.
I mitten framställes en scen ur Darius.

ruinerade affärer slogo sig på att skriva dramer för den stora 
publiken. A ena sidan måste de taga hänsyn till denna publiks 
smak och hindrades därigenom att förfalla till det lärda pedanteri,
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Italiensk renässansscen. Scena trágica.
Efter Tutte l'opere d’architettura di Sebastiano Serlio. Venedig 1584.

åt vilket Trissino och hans efterföljare skattat, men å den andra 
sidan kunde de heller icke undgå att taga intryck av den mått
fulla och strängt begränsade klassiska tragedien. Det nya dramat 
blev därför ett barn både av medeltidens mysterium och av det 
antikiserande dramat, i England och i synnerhet i Spanien påmin
nande mer om det förra, i Frankrike mera om det senare. I Tysk

land kom det däremot icke till en förening mellan de båda mot
satserna; Gryphius’, Hallmanns och Lohensteins tragedier voro snarast 
läsdramer, och då de någon gång uppfördes av de kringresande teater
banden, skedde detta alltid i en för scenen och den obildade publiken 
lämpad form, som starkt avvek från den ursprungliga.

Hiärnes I Sverige utgick den antikiserande riktningen, såsom naturligt 
trupp. var> från Uppsala. I sin självbiografi berättar Hiärne, att han redan 

såsom ung av sin lärare övats i att agera i Schonaeus’ Terentianska 
komedier; alltså — fortsätter han — »till att divertera ungdomen 
upprättade jag mig uti Slottet uti den bästa salen en teater,
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vartill sal. Professor Rudbeck, som var en älskare av allt det, 
som artigt och kvickt var, mig allvarligt och flitigt halp. Jag 
målade teatern själv, antog till agerande personer av ungdomen 
dem, som jag fann därtill mest kapable, vilket gjorde, att jag snart 
blev bekant hos alla icke allenast uti Uppsala utan ock i Stock-

fl!

-!

; lU'.UÍÁ

I

»

» 
li.w

Italiensk renässansscen. Scena cómica.
Efter samma arbete som föregående.

holm över allt, helst att komedier av svenskt folk var den tiden 
mycket rare, vetandes man intet att på 30 år för detta någon komedi 
i Uppsala var hållen».

Emellertid skulle den unge Karl XI komma till Uppsala för att 
där — som det hette — studera, och Hiärne, som till sin teater inne
hade den bästa slottssalen, »som med ovidianska fabler i gipsverk 
sirad var», fick av Rudbeck befallning att antingen utrymma salen 
eller där till konungens »plaisir» uppföra något skådespel. Hiärne

29 —

Rosi- 
munda.

Illustrerad Svensk Litteraturhistoria. II. 449



valde det sista, och samtidigt med det att hans egen kärleksroman 
utspelades, skrev han sorgespelet Rosimunda, vår första klassiska 
tragedi, som den 15 aug. 1665 uppfördes på Uppsala slott. Kostymer 
erhöllos från den gamla balettgarderoben från Kristinas tid, och 
skådespelare blevo Hiärne, bröderna Wollimhaus (sedermera gre
varna Gyllenborg och Leijonstedt), Samuel Columbus m. fl. Repre
sentationen, som började kl. 2 och slutade först mellan 7 och 8 
på kvällen, avlopp till åskådarnas synnerliga belåtenhet.

Det ämne1, Hiärne tagit sig för att behandla, hade länge varit 
kärt för de antikhärmande tragöderna, väl huvudsakligen därför 
att det erbjöd stora likheter med Senecas bloddrypande, gräslig- 
hetsfyllda tragedier, vilka under renässansen voro de mest kända 
och uppburna av antikens, och i behandlingssättet avviker Hiärne 
föga från de regler, som med Trissinos Sophonisba blivit gällande; 
man kan t. o. m. säga, att han lyckats vida bättre än de skalder, 
som i andra land gått i spetsen för samma riktning. Redan i 
början av stycket, som inledes av hämndgudinnan Nemesis’ mono
log, få vi en förkänsla av de olyckor, som skola tima, och under 
hela utvecklingen vilar det en äkta tragisk, olycksmättad stämning 
över dramat. Alboins självförhävelse — man kunde säga: antika 
»hybris» — och trygghet gentemot den fara, som åskådaren känner, 
men på vilken han själv ej vill tro, bidraga att förstärka den dystra, 
tragiska färgtonen, och den oblidkelighet, med vilken den slutliga 
katastrofen närmar sig, erinrar nästan om det antika ödet. Hand
lingens utveckling är förträfflig och varje akt innebär en stegring, 
möjligen med undantag av den sista. Vidare äger verkligen var 
och en av huvudpersonerna — ehuru Hiärne icke alltid fullt riktigt 
utvecklar detta — en tragisk skuld, som berättigar hans under
gång, samtidigt med det att åtminstone hjältinnan tillika fylles av 
ett i viss mån berättigat patos.

I likhet med antikens tragedier framställer Rosimunda egentligen 
blott katastrofen. Alboins brott är redan begånget, då stycket 
börjar, och syftet är därför mindre att framställa någon rik och 
komplicerad handling än att såsom i de antika dramerna utveckla 
ett mäktigt tragiskt patos. I jämförelse med det Shakspereska 
dramat händer det därför ganska litet i Rosimunda, akterna upp
tagas mest av långa monologer, i vilka huvudpersonernas kraftiga 
affekter bryta fram, och vi få här lika litet som hos de antika 
tragöderna bevittna någon karaktärs-utveckl ing; sådana huvud-

1 Longobardernas konung Alboin hade dräpt Rosimundas fader, gepidernas konung, 
därpå gift sig med henne och tvungit henne att dricka ur faderns huvudskål. Rosi
munda hämnades genom att mörda Alboin.
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personerna äro vid styckets början, äro de vid dess slut. Likaså 
sakna karaktärerna —- såsom ständigt i detta antikiserande drama 
— all mångbestämdhet; de äro fyllda av ett enda patos, äro repre
sentanter för en enda lidelse, och detta drag, som sedermera åter
finnes hos det fransk-klassiska dramat, gör, att de förefalla oss liv
lösa och abstrakta. Karaktärsteckningen, särskilt av Helmiges, vilken 
blir redskapet för Rosimundas hämnd, är visserligen byggd med 
fransk logik, men psykologien gör liksom inom sonetten och romanen 
ännu blott intryck av begreppsanalys.

Även i andra punkter märker man Hiärnes starka beroende av 
den gällande estetiken. Genom en missuppfattning av Aristoteles’' 
definition av det tragiska hade man förklarat, att ett sorgespel 
antingen borde väcka medlidande eller fruktan, och Hiärnes stycke 
var tydligen avsett att framkalla den »fasa», som man snart hade 
satt som tragediens mål i stället för »fruktan». Från det antiki
serande dramat har han vidare upptagit de körsånger, med vilka 
alla akterna (utom den sista) avslutas, och innehållet i dessa sånger 
är det övliga eller betraktelser över lyckans växling. Ytterligare 
har han från detta drama upptagit bruket av förtrogna, och i 
likhet med Jodelle och andra dramatiker av samma skola låter han 
de avlidnas vålnader ofta ingripa i handlingen. Den från Seneca 
ärvda förkärleken för en sentensrik stil och korta, antitetiska repliker 
återfinnes likaledes hos honom, och vad de bekanta s. k. tre enheterna 
beträffar, iakttagas dessa hos honom ungefär lika noggrant som hos 
Trissinos övriga efterföljare. Handlingen är en och begränsad, även 
om avslutningen härutinnan något brister, tiden omfattar visserligen 
något mer än ett solvarv, men är tydligen ganska kort, och det hela 
spelar i ett allmänt hållet rum, som åtminstone ej växlar under samma 
scen. Slutligen rör sig detta drama blott med furstliga personer I 
det hela är således Rosimunda ett ypperligt exempel på en tragedi 
enligt den definition, som gives i Andreas Arvidis poetik.

Med Rosimunda kan Hiärne således sägas hava på dramats om
råde inlett den riktning, som — vad beträffar litteraturen i all
mänhet — börjat med Stiernhielm, och han liknar mästaren i för
kärleken för orimmade, daktyliska versmått. Knitteln, som förut 
enväldigt härskat i dramat, blev med denna tragedi avlyst, och 
redan detta visar, att vi här hava att göra med ett alster av den 
nya Stiernhielmska vitterheten. Epok i det svenska dramats historia 
bildar Rosimunda dock framför allt däri, att detta sorgespel är det 
första drama, som avser att vara ett konstverk, en svensk tragedi, 
byggd efter den antika smakens lagar.

Det är sant, att detta drama ej är fullt originellt, ty — såsom
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Ewert Wrangel funnit — är den holländske humanisten Zevecotius 
latinska tragedi Rosimunda dess förebild. Men över huvud taget 
gällde under äldre tider ej våra dagars stränga fordringar på origi
nalitet. Corneilles Cid skulle nu stämplas såsom ett oförsynt plagiat, 
de flesta av Shaksperes stycken likaså, och Hiärne förhåller sig till 
sin förebild lika så fri som renässansens skalder i allmänhet till sina. 
Direkta översättningar förekomma sällan, och likheten inskränker 
sig i regeln till, att Hiärne från Zevecotius i grunddragen lånat själva 
utvecklingen av ämnet samt parafraserat vissa scener i dennes drama; 
en mängd andra återfinnas däremot icke i förebilden. En förtjänst 
hos Hiärne var i varje fall hans lyckliga val av ämne och den för
måga, han visar i att fasthålla och tillämpa skolans estetiska teorier.

Just avvikelserna från förebilden äro för oss av det största in
tresset att studera. De röja nämligen tendenser, som, om de ut
vecklats, helt visst gått i samma riktning som den, på vilken det 
engelska dramat under Elisabeth slog in, och de visa, att denna 
riktning bäst passade för det svenska nationallynnet, ehuru ut
vecklingen sedermera på grund av andra inflytelser kom att gå 
åt alldeles motsatt håll. Zevecotius’ stycke är nämligen ganska 
odramatiskt och var tydligen blott avsett att läsas; större delen 
upptages av monologer och körsånger, vilka innehålla reflexioner 
över det skedda. Hos Hiärne däremot är intrigen vida mera kom
plicerad och spännande, och händelserna föras här verkligen fram 
på scenen — Alboin, vars mord i förebilden blott omtalas, mördas 
här inför åskådarnas ögon. Hiärne hade tydligen en god blick för 
vad som sceniskt »gjorde sig»,1 och detta röjer sig över allt i hans 
dramatiskt effektfulla stycke, när man jämför detta med Zevecotius’ 
stela läsedrama. Det engelska dramats livliga, spännande handling, 
varigenom detta skiljer sig från det antikiserande, finnes således till 
tendensen även hos Hiärne.

Även i en annan närliggande punkt avviker han alldeles avgjort 
från förebilden. Renässansens estetiker hade skarpt skilt på tragedi 
och komedi och i dem sett tvenne oförenliga konstarter. I de 
antikiserande sorgespelen kunde således några komiska scener ej 
inblandas, och dylika saknades även sedermera i Corneilles och 
Racines stycken. I England däremot började man redan tidigt att 
i de allvarliga skådespelen inlägga en komisk bihandling — alldeles 
såsom ofta i medeltidens mysterier. Under äldre tider stod denna van
ligen ej i någon förbindelse med huvudhandlingen, utan löpte parallellt 
med denna, men så småningom sökte man att allt mer sammanarbeta

1 Häri har han en viss frändskap med Messenius, som icke varit utan inverkan 
på honom.
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dem. En dylik blandning av allvar och skämt fanns ju i det mänsk
liga livet, och i betraktande av engelsmännens realism var därför 
en dylik utveckling fullt naturlig. Helt visst var det samma realism, 
troligen ock ett inflytande från de ursprungligen engelska vandrings- 
truppernas teknik, som kom Hiärne att i detta fall bryta med Zeveco- 
tius. I sitt drama inlade han nämligen en komisk bihandling, vars 
olika scener han dock icke skriftligen utarbetade utan endast antydde; 
själva utförandet överlämnades åt de spelandes improvisationsför- 
måga. Sammanhanget mellan denna bihandling och huvudhand
lingen är ännu ganska lösligt, men onekligen finnes en tendens att 
knyta dem samman.

Detta förstlingsarbete på tragediens område var således mer än 
vanligt löftesrikt — och dock blev det utan någon större betydelse. 
Hiärne själv lämnade snart Uppsala, dragen till andra sysselsätt
ningar, och inom truppen fanns ingen, som kunde upptaga hans 
fällda mantel.

En bland de kvarvarande, Anders Wollimhaus (sedermera greve 
Leijonstedt), skrev i slutet av 1660-talet en annan tragedi, Dido, men 
denna röjer på intet sätt Hiärnes dramatiska förmåga. Ämnet är 
visserligen antikt, men behandlingssättet är detsamma som i de 
stycken, som uppfördes av de tyska och holländska vandrings- 
trupperna. Den scen, där stycket spelade, var tydligen utan alla 
dekorationer och övergår redan i första akten från ett skeppsdäck 
till ett palats. Även konversationstonen erinrar slående om Ulysses 
von Ithacia. Så yttrar t. ex. Dido:

»Ack, du fast olycksamma Dido! Äst du så hastigt utav en här
skande och mäktig drottning en arm och föraktelig trälinna vorden? 
Vad har jag dock, hårda Venus, emot dig brutit, att du mitt kyska 
hjärta till frätande kval och plågor velat underkasta? Ænææ över
måttan anseende, dess täcka seder och heroiska hjältemod hava en 
sådan eld uti mitt hjärta upptänt, att jag hel och hållen brinner, 
lärer ock snart nog försmälta, om han mig intet med sin ljuvlighet 
svalkandes varder.»

För övrigt känner man föga till Hiärnes trupp. Säkerligen var 
det denna, som 1669 uppförde Columbus’ dramatisering av Stiern- 
hielms Hercules; av truppens medlemmar äro även några dramatiska 
bröllopsdikter. Man vet också, att truppen åtminstone någon gång 
uppträtt i Stockholm, men redan i början av nästa decennium be
fann den sig i upplösningstillstånd. I konsistoriet klagades över, 
att medlemmarna »skämde akademien med sina actiones», skåde
spelarna kunde ej sina roller, utan än läste de från papperet, än 
blandade de in obsceniteter av egen uppfinning, universitetet till skam.
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Svenska 
teatern 
1682 — 
1691.

1682 kom det emellertid nytt liv i den dramatiska verksam
heten i den gamla universitetsstaden. Under Olaus Rudbecks 
och Lagerlöfs ledning bildades ett nytt skådespelarsällskap, som 
till en början anspråkslöst spelade i det »kungl. stallet» (således i 
den byggnad, som se'dan fått vika för det nya universitetshuset). 
Efter fyra år hade emellertid krafterna vuxit, så att sällskapet be
slöt att även uppträda inför huvudstadens publik. Tack vare Lind- 
schölds understöd1 fingo studenterna rätt att för sina representa
tioner begagna Lejonkulan, och där upprättades mellan åren 1686 
och 1691 den första svenska teatern. Förmodligen spelade man 
dock jämförelsevis sällan, ty åtminstone under den första tiden 
fortsatte ännu föreställningarna i Uppsala, och då medlemmarna seder
mera så småningom överflyttat till Stockholm, fingo de där andra 
sysselsättningar, vilka togo deras tid i anspråk. Yrkesmässiga skåde
spelare voro de icke, snarare amatörer, som av kärlek till svenskt 
språk och vitterhet ägnat sig åt den dramatiska konstens upphjäl
pande, och detta visas även därav, att de — så vitt man vet — 
endast spelat stycken, som författats av truppens egna medlemmar.

Det äldsta stycke, som bevarats av deras repertoar, är ett av 
Johan Celsius till Karl XI:s ära författat festspel, med vilket de 
troligen den 24 november 1686 invigde sin verksamhet på Lejonkulans 
scen. Aret därpå skrev samme författare tvenne verkliga dramer 
för truppen. Intetdera är i samma stil som Rosimunda.

Det ena eller Disa behandlar det gamla, särskilt i Uppsala popu
lära sagoämnet, och liksom Messenius’ likanämnda »comcedia» är 
även Celsius’ stycke ett rent folkskådespel utan allt beroende av 
antiken. Det skiljer sig egentligen blott i en punkt från den före
gående periodens dramer — knitteln förekommer nämligen icke 
längre. Disa är i stället helt igenom på prosa — Dido hade endast 
delvis varit det — och i detta val av framställningsform hava vi 
tvivelsutan att spåra icke blott ovilja mot den äldre tidens otympliga 
vers, utan ock ett inflytande från den starka realistiska strömningen 
inom tidevarvet, men framför allt från de tyska vandringstruppernas 
teknik, ehuru prosan här är vida bättre behandlad. Den nya trup
pens äldsta bevarade »comœdia», som skrevs för Distingsmarknaden

1 Truppen erkände upprepade gånger sin tacksamhetsskuld till sin Maecenas. På 
hans namnsdag 1688 uppvaktade man honom med baletten: Sång- och tagne-gudin
nornas nyligen upslagne tiäll under den store Atles blomstrande lind, på den swänske 
Parnasso i Nordanlund (av Daniel Wallenius), och på namnsdagen 1689 hyllades han 
med den av Börk skrivna baletten Ärans oförwisneliga okk lagerljkt grönskande 
linder. Samma år uppfördes på konungens födelsedag baletten Lycko-Pris, författad 
av Börk, Johan Widman och Georg Josuæ Törnqvist (sedan Adelcrantz).
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i Uppsala,1 kan också betecknas såsom ett försök i samma stil som 
Jan Baptistas stycken, och av den omständigheten att detta drama 
nu togs om hand av den nya riktningens män, hade man kunnat 
vänta en kraftig uppblomstring av det folkliga skådespelet, möjligen 
ett försök ett förena detta och det antikiserande dramat med var
andra. Men därav blevMntet. Celsius’ kort därefter skrivna drama, 
Orpheus och Eurydice, som uppfördes i Stockholm, har en helt 
annan karaktär. För att förstå denna måste vi kasta en blick till
baka på utlandets litteratur.

Skulle man jämföra den grekiska tragedien med någon modern 
konstform, bleve det icke närmast med våra dagars sorgespel, utan 
snarare med operan eller oratoriet. Den grekiska tragedien var 
nämligen ett musikdrama, och de första moderna operorna voro i 
själva verket avsedda att återuppliva detta antika musikdrama, som 
man icke längre ansåg vara riktigt imiterat i Trissinos och hans 
efterföljares retoriska tragedier. De första operorna voro Rinuccinis 
och Peris Dafne (1594)2 och Eurydice (1600). Men någon egentlig 
nyhet inneburo dessa icke. Redan förut hade ett starkt musikaliskt 
element ingått i pastoralen eller herdedramat, och skillnaden mellan 
pastoral och opera blev därför mera en grad- än en artskillnad, ty 
även operorna upptogo till en början samma ämnen som pastora- 
lerna, och det syfte, som Rinuccini haft med sitt musikdrama — 
att återuppliva den grekiska tragedien ■—• detta syfte hade även 
föresvävat Angelo Poliziano, författaren av Orfeo, världens första 
herdedrama (1471), samt ännu klarare uppfattats av Guarini, med 
vilkens Pastor fido (tr. 1590) pastoralen ansågs hava nått sin högsta 
fulländning. Att för övrigt dylika dramer — trots de naivt pasto
rala ämnena — kunna verka såsom grekiska tragedier, kan icke 
annat än erkännas av den, som haft tillfälle att åhöra Glucks härliga 
tonskapelse Orfeo.

Celsius’ Orpheus och Eurydice bör helt visst betraktas såsom ett 
försök i denna riktning, och utan tvivel var det Angelo Polizianos 
Orfeo, som genom någon mellanled utgjorde författarens förebild. 
Det svenska stycket är visserligen ingen opera, men ett starkt 
musikaliskt element ingår däri; några, visserligen mindre, partier 
sjöngos, och vid andra angives det, att musik exekverats. Denna 
musikaliska pastoraltragedi med antikt ämne, en av Ovidius’

1 I följd av ett kungligt dödsfall tyckes den tillämnade föreställningen emellertid 
ej hava ägt rum vid den i Celsius’ handskrift uppgivna tidpunkten.

1 Dafne blev även Tysklands första opera. Opitz översatte nämligen Rinuccinis 
text till tyska, och till denna text skrev H. Schütz ny musik. Operan uppfördes i 
Torgau 1627.
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metamorfoser, och i viss anslutning till den grekiska tragedien 
var en konstform, som förträffligt passade för tidens smak; om 
Rosimunda varit ett uttryck för den Stiernhielmska tidens mera 
rent klassiska riktning, passade pastoraltragedien med dess senti
mentalitet, dess förkärlek för italienska versformer och dess prakt 
i dekorationer bättre i stycke med den marinism, som samtidigt 
gjorde sig gällande inom den lyriska och episka dikten. Celsius’ 
första försök blev heller icke utan efterföljd. Från de närmast 
följande åren hava vi nämligen icke mindre än tre andra pastoral
dramer: Phaeton av okänd författare och med all sannolikhet skriven 
med en scenbearbetning av holländaren Vondels likanämnda stycke 
som förebild, Psyches sång- åkk frögdespel (1689) — en efterbild- 
ning av Fontenelle’s operadrama ■— av F. T. Bergman samt Apollo1 
(1688) av Isak Börk, truppens flitigaste författare.

1 Likheten mellan Börks Apollo och Opitz" förut omtalade Dafne är, ehuru båda 
behandla samma ämne, knappt så stor, att ett samband dem emellan kan antagas.

2 Det är dock icke fullt säkert, om ock mycket sannolikt, att denna tragedi skrevs 
för den nu omtalade truppen och icke för den föregående.

Celsius’ Orpheus bibehåller bäst pastoraltragediens skaplynne. 
De övriga, som antagligen skrevos för hovet i Stockholm, kunde 
däremot icke undgå att taga intryck av dess drama ■—■ baletten. 
Och däröver kan man ej förundra sig. Operan, som tidigast var 
avsedd att bliva ett musikdrama i antik stil, övergick i alla land 
allt mer och mer till en musikalisk balett, och de svenska styckena 
följde i detta fall blott med den allmänna utvecklingen.

Men för dessa pastoraltragedier övergav man icke försöken i den 
riktning, som inletts av Rosimunda, och vi hava ej mindre än fyra 
tragedier, som mer eller mindre gå i denna stil, ehuru det musi
kaliska element, som funnits i de nyssnämnda pastoraltragedierna, 
därför ej försvann. Dessa tragedier äro Hippolitus, Troas2 och 
Philomela av okända författare samt Darius (1688) av Börk. Alla 
stå, liksom Rosimunda, i ett mer eller mindre starkt beroende av 
det samtida holländska dramat, och Darius är måhända blott en 
bearbetning av ett nu förlorat stycke, som uppförts av någon kring
resande holländsk trupp. Minst tilltalande är Philomela, som i 
teknik och syfte, om än ej i enskildheterna, röjer en tydlig påverkan 
från Thyestes, en av Senecas mest bloddrypande tragedier, och 
utan tvivel var det författarens mening att med det gräsliga ämnet 
framkalla den tragiska »fasa», som så livligt tilltalade renässansens 
tragöder. Detta syfte motverkas likväl i en icke ringa mån av den 
nästan balettartade avslutningen, i vilken vi liksom i Ovidius’ dikt, 
som legat till grund för stycket, se de handlande huvudpersonerna

456



l
■■h

s
-y

UI

Ä

Skiss till bygata för Karl XII:s teater.
(Nationalmuseum.)

et ¿se A_ Aff

i

Skiss till palatsdekoration för Karl XI/:s teater.
(Nationalmuseum.)





förbytta i — fåglar. De trenne andra tragedierna voro däremot 
avsedda att väcka »medlidande», och denna avsikt röjer sig särskilt 
i Darius, som är en fem akter igenom fortsatt lamentation. Då 
stycket börjar, är Darius redan besegrad av Alexander, och trage
dien framställer således efter antikt mönster endast hans slutliga 
olycksöde, för vilket han — som det synes — skuldlös dukar under. 
Ungefär samma karaktär har Troas, en bearbetning från Seneca 
och Euripides, dock utan körer och med tydlig tendens till en 
livligare handling än i förebilderna. Även detta stycke innehåller 
knappt annat än en fortsatt klagan av Hecuba över de olyckor, 
som drabbat henne efter Trojas undergång. Bäst är Hippolitus, i 
vilken författaren behandlat ett av renässansens mest omtyckta 
motiv.1 Icke blott att språket har en klang och en verve som 
sällan i denna tids dramer; även byggnaden är mera korrekt än 
vanligt. Författarens hjälte är den kyske Hippolitus, som motstår 
frestelsen, icke den av sina lidelser sönderslitna Phädra, och den 
unge författaren hade tydligen ingen föreställning om det psyko
logiska intresse, som en dylik karaktär erbjöd. Han lägger därför 
huvudvikten på skildringen av Hippolitus, som skuldlös går under 
i det han bevarar sin karaktärs hela renhet. Från dramatisk syn
punkt var detta val av huvudperson onekligen ett missgrepp, ty inom 
dramat kan svårligen en Hippolitus avvinna oss samma intresse 
som en Phädra. Men Herculesidealet från Stiernhielms dagar ver
kade ännu på denna tid, och för den erotiska lidelsens tragik ägde 
man intet sinne; i intet av denna tids sorgespel, om man undan
tager Wollimhaus’ otympliga försök, tecknas denna lidelse med 
någon sympati, och i Hippolitus vill författaren — såsom han ut
trycker det i den vackra prologen, vilken nästan klingar såsom 
Herculesdikten, omsatt i dramatisk form — visa, huru »dygden 
segrar sist utöver världens lycka». Att han, oaktat hela dramat 
avser att förhärliga dygden, likväl haft en viss sympati övrig för 
den olyckliga Phädra, visar, att den psykologiska blicken dock 
skärpts, sedan Stiernhielm i sin dikt tecknade Lustans gestalt.

Fullt originell är Hippolitus lika litet som Rosimunda. I ämnets ut
veckling och även i vissa enskildheter följer författaren Senecas tragedi 
med samma namn, men liksom Hiärne söker även han att giva ämnet 
en mera modern behandling, och betecknande är, att den starka 
lidelsen i Phädras kärlek så mycket som möjligt dämpats i den svenska 
efterbildningen och ersatts av en tämligen blek sentimentalitet.

1 Phädra älskar sin styvson Hippolitus, men då denne vägrar att besvara hennes 
brottsliga kärlek, anklagar hon honom falskeligen för att hava sökt att våldtaga henne. 
Hippolitus straffas och Phädra dödar sig själv.
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Den 
komiska 
reper
toaren.

1 Darius verkar stundom såsom ett av Leopolds sorgespel i förgrovad form. Redan 
i detta drama hava vi denna uppstyltade, ihåliga deklamation, som sedermera möter oss i 
1700-talets tragedier, och vi kunna även iakttaga samma böjelse för abstrakta uttryckssätt.

efter de allvarliga skådespelen. De flesta av dem 
dock icke med omväxlande melodier; i stället har 
drama formen av en enda »visa». Innehållet är ofta 
nachspel, som uppfördes i Uppsala 1685, ehuru det

Saväl Hippolitus som i viss man Philomela, Troas och Darius 
skilja sig dock i några väsentliga punkter från Rosimunda och andra 
antikiserande tragedier samt stå i utvecklingen snarast mitt emellan 
dessa tragedier och det senare fransk-klassiska dramat. Detta visar 
sig ej blott däri, att kören bortfallit och att de växlande, orimmade 
versformerna ersatts av den retoriska alexandrinen,1 utan även däri 
att Hippolitus ej blott framställer själva den tragiska katastrofen 
utan även visar oss utvecklingen till denna. Den riktning mot det 
fransk-klassiska dramat, som antydes dels av Iphigenia-representa- 
tionen 1684, dels av den franska truppens inkallande 1699, spåras 
således även i Lejonkulans drama, och kort efter sällskapets upp
lösning översatte en av dess medlemmar, Georg Törnqvist, Racines 
dock mest antikiserande drama, Esther, det äldsta franskklassiska 
stycke, som finnes på svenskt språk.

I ingen av Lejonkulans tragedier förekommer någon komisk bihand
ling. Men truppen försummade därför troligen icke lustspelet, och 
inom detta anslöt man sig avgjort till den mera folkliga riktning, 
som man med Disa tycktes vilja beträda. Med full säkerhet känner 
man dock icke, huruvida dessa lustspel uppförts av Lejonkulans trupp.

Tidens komiska repertoar bestod av friska, om än föga konst
närligt utförda farser eller s. k. nachspel, så benämnda därför att 
de uppfördes 
äro sångspel, 
ett dylikt litet 
skabröst. Ett 
trycktes först 1700, handlar om en hustru, som först mottager tvenne 
älskare, den ene efter den andre, samt därpå på ett fintligt sätt 
lyckas föra den hemkommande mannen bakom ljuset och rädda 
de båda »kurtisanerna» ; ett annat nachspel, vari ett liknande tema 
varierades, trycktes 1691. Ett tredje stycke, Den olyckligen gifte 
Putzdrummel, är liksom Disa på prosa samt betydligt utförligare 
än de nyssnämnda visorna. Själva motivet erinrar om det, som 
Holberg använt i Henrich og Pernille, och behandlingen röjer onek
ligen en icke ringa komisk verve.

Men även mera höviska sångspel funnos. Ett, som trycktes redan 
1683, är en dialog mellan en »monsieur och en jungfru» och skildrar 
»ett rätt metodiskt frieri» i den tidens sirliga stil; ett annat, i vilket 
fem personer uppträda, börjar i en tämligen smäktande herdestil, 
men övergår mot slutet i en mera drastisk komik.

45»

g i



Under de år truppen verkade, hann den således att göra en icke 
obetydlig insats i vår dramatiska litteratur. Men dess verksamhet 
saknade icke sina obehag. Skådespelarens yrke stod då i anseende 
föga över lindansarens, och mången fann det därför upprörande, 
att studenter ägnade sig åt detta kall. Att på fullt allvar övergå 
till yrkesskådespelare hade de väl icke tänkt; så småningom erhöllo 
de tjänster i huvudstaden, och detta i förening med klandrarnas 
speglosor förmådde dem att för alltid taga avsked av teatern. 1690 
eller 1691 anlände för övrigt de »nordiska komedianterna» till 
Stockholm, och de svenska skådespelarna förmådde säkerligen ej 
att uppehålla konkurrensen med dessa medtävlare. Samtidigt avled 
även deras beskyddare Lindschöld. 1691 skrevs därför deras av- 
skedsstycke, Válete theatren, och med detta avslutades den första 
svenska teaterns verksamhet.

Utan verkliga yrkesskådespelare kan ett drama icke existera, 
och för dylika var Stockholm ännu för litet. De onekligen stora 
ansatser, som röja sig i Lejonkulans dramer, ledde därför ej till 
något resultat. Medelklassen förmådde icke uppbära och genom 
sina fordringar utveckla det antikiserande dramat till ett nationellt 
och folkligt, och från hovet möttes de unga av likgiltighet eller av 
de höges förkärlek för baletter och upptåg.

Scen ur »upptåget» vid Karl XI:s kröning. 
Ur Certamen equestre.
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Hercules’ två versioner (Samlaren 1915), Hercules och företalet till 
Gambia swea och göta-mäles fatebur (Sv. studier tillägn. G. Ceder- 
schiöld 1914), H. Schück: Stiernhielms Hercules (Bibliogr. o. littera- 
turhist. anteckn. 1896), F. W. Hultman: Svenska aritmetikens 
historia. 8. Georg Stjernhjelm (Tidskr. f. matem. o. fysik III, 1870), 
H. J. Heyman: Stiernhielms skrifter om mått och vikt (Upps. univ.- 
bibl. minnesskr. 1921), J. Nordström: Hvem har skrifvit Bröllopps 
beswärs ihogkommelsze? (Samlaren 1914); härom polemik mellan 
J. Nordström och E. Smedberg i Språk och stil 1916—1918; jfr 
ock R. Steffen: Stiernhielm och Bröllopsbesvärs ihugkommelse (Vår 
tid IX, 1924).

Columbus. P. D. A. Atterbom: Minne af Samuel Columbus (Sv. 
akad. handl. ifr. 1796 XXIV, 1851), R. Ekholm: Samuel Columbus 
(1924). Smärre bidrag till Columbus’ biografi i Samlaren af R. 
Ekholm (1919), H. Hernlund (1901), J. Nordström (1918), H. Schück 
(1914) och A. L. Wennström (1900).

Lucidor. E. A. Karlfeldt: Skalden Lucidor (1914), J. Linck: 
Om Lars Johansson (1876), B. Schöldström: Lars Johansson Lucidor 
(1872), E. Wester: Bidrag till Lars Johansson Lucidors biografi 
(Samlaren 1898), H. Schück: Lucidors Gilliare-kval (Bibliogr. o. 
litteraturhist. anteckn. 1896), F. Sandwall: Nya akter i rättegången 
om Gilliare kwaal (Samlaren 1926).

Spegel och Kolmodin. G. E. Klemming: Guds verk och hvila 
(Samlaren 1883), E. Wrangel: Bidrag till lösningen af frågan: hvem 
har författat Guds werk och hwila? (Samlaren 1891), W. Rudin: 
Minne af . . . Olof Kolmodin (Sv. akad. handl. ifr. 1886 XV, 1901), 
H. Schück: Biblisk qvinno-spegel (Ur gamla papper VII, 1905).

Övriga vittra författare. G. Frunck: Ett bidrag till Israel Holm
ströms monografi (Samlaren 1881), A. Hultin: Torsten Rudeen (Skr. 
utg. av Sv. litt.-sällsk. i Fini. LIV, 1902), J. A. Almquist: Werner 
von Rosenfelt (Samlaren 1896), E. Lewenhaupt: Bidrag till G. 
Eurelius-Dahlstjernas biografi (Samlaren 1888), E. Meyer: Med
delande till Gunno Eurelius-Dahlstjernas biografi (Samlaren 1906), 
E. Noreen: Giöta kiämpa-wisa som »folkvisa» (Nord, tidskr. 1917), 
Om tryckåren för ett par av Dahlstiernas skrifter (Studier tillegn. 
Esaias Tegnér 1918), En förbisedd dikt af Gunno Dahlstierna 
(Samlaren 1915), B. Hesselman: Giöta kiämpa-wisa (Språk och stil 
1907), E. Ingers: Erik Lindschöld (1908), E. Lewenhaupt: Johan
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Gabriel Werwing (Samlaren i88o), M. Lamm: Samuel Triewalds 
lif och diktning (Samlaren 1907), F. Book: Runius (Stridsmän och 
sångare, 1910), H. Schück: Ur Runius’ anteckningsbok (Samlaren 
1914), T. Fogelqvist: Fången i Simbirsk (Allvarsmän och narrar, 
1921), G, Ljunggren: Minne af skalden Jakob Frese (Sv. akad. 
bandi, ifr. 1796 XLI, 1867), A. Hultin: Valda skrifter af Jakob 
Frese (Skr. utg. af Sv. litt.-sällsk. i Fini. LII, 1902), V. Vasenius: 
Nytt och gammalt om Jacob Frese (Nord, tidskr. 1884). För 1600- 
talets författare se ock kapitlet om Dalins närmaste föregångare i 
M. Lamm: Olof Dalin (1908).

Hiärne. B. v. Beskow: Minne af Urban Hjärne (Sv. akad. 
handl. ifr. 1796, XXIX, 1857), H. Schück: Hiärnes Stratonice 
(Bibliogr. o. litteraturhist. anteckn. 1896), Från Urban Hiärnes ung
dom (Ur gamla papper IV, 1899), Urban Hiärnes själfbiografi 
(Äldre svenska biografier V i Upps. univ. årsskr. 1916), O. Wiesel- 
gren: Anteckningar om Urban Hjärnes bibliotek (Samlaren 1910), 
C. Stubbe: Urban Hiärne som naturvetenskapsman och forskare 
(Nord, tidskr. 1916), H. Hernlund: Förslag och åtgärder till svenska 
skriftspråkets reglerande 1691 —1739 (konsistorieavhandl. 1883).

Romanen. F. Böök: Romanens och prosaberättelsens historia i 
Sverige intill 1809 (1907), V. Gödel: Fornnorskisländsk litteratur 
i Sverige (Ant. tidskr. XVI, 1898), Hjalmars och Hramers saga 
(Sv. fornminnesfören. tidskr. 1895), L. Bygdén: Konung Krembres 
i Giötaland och Konung Augis i Uppsala saga (Samlaren 1902), 
K. Barr: Olof Broman. Vår förste romanförfattare (Samlaren 1897), 
O. J. Bromans Glysisvallur (1911 —15), J. Nordström: Ett bidrag 
till den svenska prosaberättelsens historia (Samlaren 1921), O. Wie- 
selgren: Olaus Verelius Peregrinatio cosmopolitana och dess källa 
(Samlaren 1910), Seigneur Hans Hanssons drömmar (1915), J. Rud- 
beck: Om författarskapet till Kung Orres bedrifter och Seigneur 
Hans Hanssons drömmar (Samlaren 1915), E. Meyer: Olof Swensson 
Lemwijk (Samlaren 1893), J. Paludan: Ole Svendsen Lemvig (Sam
laren 1917). Se vidare under Hiärne.

Dramat. Utgivnä äro Börks Darius av K. F. Karlson (1874), 
Anders Wollimhaus’ Dido av K. Warburg (Samlaren 1880), Celsius' 
Orpheus och Eurydice av P. Nodermann (1901), Esther (1871) och 
Valete theatren (1874) av C. Silfverstolpe, Lejonkulans dramer av 
E. Ljunggren och C. Polack (Skr. utg. af Sv. litt.-sällsk. XXI, 
1908 — 12). Se ock G. Ljunggren: Svenska dramat (1864), F. A. 
Dahlgren: Anteckningar om Stockholms theatrar (1866), H. Schück: 
Bidrag till kännedomen om 1600-talets dramatik (Samlaren 1892), 
S. Leijonhufvud: Några kvarlefvor af svensk dramatik från sexton-
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hundratalets slut (Samlaren 1903), E. J. Sellin: Svenska dramat 
under Karl den elftes regering (1877), C. Silfverstolpe : Svenska 
teaterns äldsta öden (1882), Ur svenska teaterns häfder (Samlaren
1889) , Antoine de Beaulieu (Samlaren 1889), J. Paludan: Har mag. 
Johann Veltens skådespelartrupp uppträdt i Stockholm? (Samlaren
1890) , G. Cygnæus: Drag ur Finlands teaterhistoria under sexton
hundratalet (Skr. utg. af Sv. litt.-sällsk. i Fini. XXXIV, 1897), 
E. Lund: Blad ur svenska teaterns historia (Nu I, 1875), O. Wie- 
selgren: Bidrag till kännedomen om 1600-talsdramat i Sverige (1909), 
En spellista från det Rosidorska sällskapet (Samlaren 1911), Kome- 
dianter i Stockholm på 1660-talet (Sv. teaterhist. samf. årsskr. 
1914), C. Eichhorn: Ett hittills okändt drama från 1600-talet 
(Svenska studier, ny saml. 1872), I. Simonsson: Gillstugan och 
Björngården (Holmia I, 1918), Den italienska maskkomedien i Stock
holm (Holmia I, 1918), G. Bolin: Ett komediantdrama från 1600- 
talets slut (Sv. teaterhist. samf. årsskr. 1912), E. Jacobsson: Om 
Bollhusen i Stockholm (Meddel. fr. Sv. slöjdfören. 1894), J. Flod
mark: Bollhusen och Lejonkulan i Stockholm (1897), A. Beijer: 
Karl XII:s teater i Kungshuset (Nationalmusei årsbok IV, 1922), 
G. Castrén: Beys och Lacger, två av drottning Kristinas franska 
balettförfattare (Studier tillägn. Arvid Hultin 1915), J. Bolte: Eng
lische Komödianten in Dänemark und Schweden (Jahrb. d. Deut
schen Shakespeare-Gesellsch. XXIII, 1888), H. Schück: Englische 
Komödianten in Scandinavien (Skandinav. Archiv I, 1892), E. 
Wrangel: Bidrag till svenska dramatikens historia från utländska 
källor (Samlaren 1900), R. Björkman: Die hochteutschen Comoe- 
dianten (Samlaren 1908), G. Jeanson: Vår första opera och den 
Rosidorska teatertruppen i Sverige (Sv. tidskr. för musikforskn. I,
1919) , J- Nordström: Un ballet de Descartes (Revue de Genève
1920) .
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“Ett

kulturbragd i vår historia“.“En

Pris för andra delen: häft. 20 kr., inb. i klotb. 25 kr., inb. i halvfr. band 32 kr.

Dessa uttalanden gälla den andra upplagan av Illustrerad Svensk 
Litteraturhistoria, författad av Henrik Schück och Karl Warburg samt 
avslutad 1916, men nu utgången ur bokhandeln. En ny upplaga måste 
därför utgivas. Denna tredje upplaga har fullständigt omarbetats icke 
blott med hänsyn till nya forskningsresultat utan ock till själva planen, 
i det att ett större utrymme ägnats åt den andliga kulturen i allmänhet 
samt åt litteraturens yttre villkor, och syftet har varit att åstadkomma 
en svensk kulturhistoria på grundvalen av litteraturens. Denna om
arbetning har, då professor Warburg 1918 avlidit, verkställts av den 
överlevande av de båda författarna, professor Schûck. En jämförelse 
mellan den första och den andra upplagan visar, att den senare av 
Warburg högst väsentligt omarbetats, och utan tvivel skulle han själv, 
så vida han fått leva, hava givit den tredje en annan form än den andra. 
Redan på grund av den under tiden tillkomna vetenskapliga littera
turen torde detta hava varit nödvändigt. Att emellertid, med några 
tillägg och anmärkningar här och var, ånyo i oförändrat skick utgiva 
denna äldre framställning, har icke ansetts lämpligt, skulle knappast 
av Warburg själv hava gillats. Warburg är den, som först kartlagt 
den svenska litteraturens historia från frihetstidens början till våra 
dagar, och denna upplaga är därför till det väsentliga fortfarande hans 
verk, bär å titelbladet även hans namn.

Arbetet skall nu utkomma i sex delar: I. FORNTIDEN OCH 
MEDELTIDEN; II. REFORMATIONSTIDEN OCH STORMAKTS
TIDEN; III. FRIHETSTIDEN; IV. DEN GUSTAVIANSKA TIDEN; 
V. ROMANTIKEN; VI. TIDEN EFTER ROMANTIKEN. De skilda 
delarnas omfång blir något olika, beroende på den period som be
handlas, men torde i intet fall komma att överstiga 40 ark. Utgiv
ningen beräknas vara avslutad inom fyra år. Varje del får sin egen 
bibliografi, och i ett särskilt band inrymmas litterära och kultur
historiska annaler, biografiska data till de anförda författarna samt 
register. Illustrationsmaterialet blir kompletterat med nÿare fynd.

nationalverk av genomgripande betydelse“. D) 

monumentalverk över svensk andlig odling“.
(V. L. T.)

(Boksiugan.)

Stockholm i november 1926.
HUGO GEBERS FÖRLAG
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