
ELIN ANDERSSON, ERIKA KIHLMAN OCH MARIA PLAZA (RED.)

LATINET I TIDEN

EN FESTSKRIFT TILL HANS AILI





ACTA UNIVERSITATIS STOCKHOLMIENSIS

Studia Latina Stockholmiensia
————————————— LX —————————————

LATINET I TIDEN
EN FESTSKRIFT TILL HANS AILI

red.

ELIN ANDERSSON, ERIKA KIHLMAN OCH MARIA PLAZA

STOCKHOLMS UNIVERSITET
2014



Denna bok är tryckt med bidrag från Anders Karitz stiftelse, Stiftelsen
Längmanska kulturfonden och Sven och Dagmar Saléns stiftelse.

Omslagsfoto: Hans Aili
Typsnitt: Indigo Antiqua
Detta är en print-on-demand-bok distribuerad av Stockholms
universitetsbibliotek. En fulltextversion finns tillgänglig online:
www.sub.su.se. Första upplagan tryckt av US-AB 2014.
© Författarna och Acta Universitatis Stockholmiensis 2014
ISBN (tryck) 978-91-87235-90-0
ISBN (elektronisk) 978-91-87235-89-4
ISSN 0491-2764

Tryckt 2014 av US-AB

http://www.sub.su.se.


i

Innehållsförteckning

Tabula gratulatoria iv

Förord ix
Maria Plaza

Dialogus magistri, discipuli et scholaris de senectute. Till Hans Aili på ålderns höst 1
Alexander Andrée

Eadem victrix victaque Roma. Roms ruiner som dubbeltydig symbol från medel-
tidspoesi till renässansguideböcker 21

Anna Blennow

Non omnino rudis, sed pro suo genere vitae versatissimus. En 1700-talsdissertation
om Ciceros umgänge med matematiken 29

Erik Bohlin

Antikvitetskollegiet och Kungliga bibliotekets latinska handskrifter 49
Göran Bäärnhielm

En prodansk smädedikt av Heinrich Braker från det stora nordiska kriget 81
Elena Dahlberg

Gymnasiereformer och klassiska språk under fem årtionden 93
Staffan Edmar

En svensk riddared dokumenteras 111
Claes Gejrot

Militanta språklärare och hörnbrummare. Om grammatiker och grammatikor
inom klassiska språk 127

Eva-Carin Gerö

Om ”klassiskt latin” och om latinsk språkriktighet 137
Gerd V. M. Haverling

Flickan och näktergalen – och den liturgiska poesin 155
Gunilla Iversen

Hur rödhåriga var germanerna? 167
Tore Janson

Danskjävlar i en anonym Querela Suedica från 1550-talet 175
Brian Møller Jensen

Den nye stjerne og den gamle verden. Anders Sørensen Vedels æredigt til
Tycho Brahe 193

Minna Skafte Jensen

Latinaren Baudelaire och dikten ”Franciscae meae laudes” 203
Hans-Roland Johnsson



ii

Textkritiska noter som politiskt manifest. Jan Rutgers Variarum lectionum libri
sex tillägnade Gustav II Adolf 223

Arne Jönsson

Godtrogen och omgiven av dåliga rådgivare. Magnus Eriksson och heliga
Birgitta i Johannes Magnus Historia de omnibus Gothorum Sueonumque regibus 237

Astrid Nilsson

φεῦ φεῦ. Om interjektioner i antik grekisk litteratur 251
Lars Nordgren

Brännvin och enhörningar. Några nedslag i Birgittas språkvärld 259
Eva Odelman

Bona hospitalis sancte Birgitte anno Domini Mcdlxv. En inventarieförteckning från
Birgittahuset i Rom år 1465 271

Sara Risberg

Kontinentala avtryck. Biblia pauperum i några uppländska medeltidskyrkor 293
Christina Sandquist Öberg

Birgittinsk bukett 313
Denis M. Searby

Geoffrey of Monmouth – lögnens fader eller britternas beskrivare? 319
Georg Stenborg

Nobilissime atque exoptatissime frater Nicolae. Barn skriver brev på latin under
svenskt 1600-tal 331

Annika Ström

Cantrifusor och pultifex. Några ovanliga latinska ord i 1370-talets diplom 349
Peter Ståhl

Fallet med den försupne femtonåringen. Carl Peter Engströms dissertation
Specimen Academicum Dysphagiae Casum Sistens 365

Johanna Svensson

Mavult femina videre quam videri. Om kvinnors beslöjning i senantiken 391
Gunhild Vidén

Romersk huvudjakt enligt Livius 401
Magnus Wistrand

Glimtar från den grekisk-romerska antiken i tidig klavermusik 411
Jan Öberg

Fake Farewells: The Elegiac Cast of Ov. Trist. 1.3 427
Magdalena Öhrman

Författarpresentationer 439





iv

Tabula gratulatoria

Elin Andersson, Stockholm
Roger Andersson, Stockholm
Alexander Andrée, Toronto
Monika Asztalos, Oslo

Anders Bengtsson, Stockholm
Ken Benson, Stockholm
María Bernal, Stockholm
Martina Björk, Lund
Gunilla Björkvall, Solna
Anna Blennow, Göteborg
Berit Boalt, Stockholm
Per-Arne Bodin, Stockholm
Erik Bohlin, Uppsala
Göran Bäärnhielm, Stockholm

Anna Carlstedt, Stockholm
Anna Chryssafis, Stockholm
Barbara Crostini och Anthony John Lappin, Knivsta
Anders Cullhed, Stockholm
Eric Cullhed, Uppsala

Elena och Markus Dahlberg, Stockholm
Fredrik Dufwa, Stockholm

Ebba Edberg Di Paola, Stockholm
Désirée och Staffan Edmar, Stockholm
Sara Ehrling, Göteborg
Joanna Engstedt, Malmö
Gunnel Engwall, Stockholm
Josef Eskhult, Uppsala

Olle Ferm, Stockholm
Mats Forsgren, Stockholm
Johan Fresk, Vällingby

Claes och Victoria Gejrot, Stockholm
Eva-Carin Gerö, Stockholm
Kristian Gunnfors, Stockholm



v

Elisabet Göransson, Lund

Niklas Haga, Stockholm
Gerd V. M. Haverling, Uppsala
Gösta Hedegård, Falköping
Monica Hedlund, Uppsala
Lisa Heine, Ulvåsa
Hans Helander, Uppsala
Christer Henriksén, Uppsala
Jenni Hjohlman, Stockholm
Karin Hult, Göteborg
Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet
Elsa Hörling, Sollefteå

Tzortzis Ikonomou, Stockholm
Institutionen för orientaliska språk vid Stockholms universitet
Gunilla Iversen, Tyresö

Ritva Maria Jacobsson, Stockholm
Tore Janson, Stockholm
Brian Møller Jensen, Vamlingbo
Minna Skafte Jensen, Valby
Hans-Roland Johnsson, Stockholm
Arne Jönsson, Lund

Marja Kaikkonen, Stockholm
Magnus Karlsson, Stockholm
Erika Kihlman, Stockholm
Christina Kraus, New Haven, CT

Jenny Larsson, Stockholm
Bo Lindberg, Göteborg
Mats Lindberg, Stockholm
Jonas Thungren Lindbärg, Filipstad
Elisabeth Löfstrand, Stockholm

David Medlar, New York, NY
Lars Boje Mortensen, Odense

Astrid Nilsson, Lund
Ingvar Nilsson, Gävle
Lars Nordgren, Stockholm



vi

Bengt Novén, Uppsala
Françoise Sullet Nylander, Stockholm

Eva Odelman, Stockholm
Fredrik Oldsjö, Stockholm
Mirtha Osorio, Stockholm

Maria Tullgren Pearman, Stockholm
Alexander Pereswetoff-Morath, Stockholm
Daniel Pettersson, Stockholm
Anders Piltz, Lund
Maria Plaza, Stockholm

Sara Risberg, Stockholm
Romanska och klassiska institutionen vid Stockholms universitet

Per Sandström, Uppsala
Cecilia Schwartz, Stockholm
Irmy Schweiger, Stockholm
Denis M. Searby, Stockholm
Erland Sellberg, Stockholm
Maria Sellberg, Stockholm
Madeleine Shemweta, Stockholm
Cajsa Sjöberg, Lund
Peter Sjökvist, Uppsala
Georg Stenborg, Uppsala
Annika Ström, Stockholm
Peter Ståhl, Stockholm
Françoise Sule, Stockholm
Jan Svanberg, Bromma
Margareta och Bo Svensén, Stockholm
Svenskt Diplomatarium, Stockholm
Johanna Svensson, Lund

Karin W. Tikkanen, Göteborg
Peter af Trampe, Stockholm

Robin Wahlsten Böckerman, Stockholm
Maria Walecka-Garbalinska, Stockholm
Elie Wardini, Stockholm
Kjell Weinius, Uppsala
Agnes Vendel, Stockholm



vii

David Westberg, Uppsala
Astrid Söderbergh Widding, Stockholm
Gunhild Vidén, Göteborg
Marianne Wifstrand Schiebe, Uppsala
Anders Winroth, New Haven, CT
Magnus Wistrand, Göteborg

Mia Åkestam, Stockholm

Christina Sandquist Öberg och Jan Öberg, Stockholm
Magdalena Öhrman, Lampeter





ix

Förord

Maria Plaza

Professor Hans Ailis dörr har alltid stått öppen, och detta fysiska faktum i
fråga om arbetsrummet vid Stockholms universitet kom att bli en metonymi
för hans verksamhet i fråga om universitets tre huvuduppgifter, nämligen
forskning, undervisning och samverkan med allmänheten. Hans forskning
spänner över alla latinets huvudepoker – det antika latinet, medeltidslatinet
och nylatinet – och hans arbeten vittnar om de klassiska forskardygderna nyfi-
kenhet och grundlighet. Därför anknyter majoriteten av bidragen i före-
liggande volym, latinartiklarna, till det kronologiska djupet i Hans forsknings-
intressen genom att de behandlar olika tiders latin, medan den metodologiska
rikedomen, liksom närvaron av analyser av grekiskt material, firar spänn-
vidden i hans forskning. Alla Hans Ailis studenter, vänner och kolleger vet hur
entusiasmerande han kan både skriva och tala om en mängd forsknings-
områden – vittert och brett.

Bland annat i sin doktorsavhandling The Prose Rhythm of Sallust and Livy
(1979), och den lika eleganta som skarpsinniga artikeln om vad Caesars älgar
egentligen ägnade sig åt i Herkyniska skogen,1 har Hans givit sig i kast med
några av de mest klassiska romerska författarna. När det gäller det nylatinska
området kan nämnas att Hans under de senaste åren ägnat sig åt en över-
sättning av Ichtyologia, ett femhundrasidors verk om fiskar av Peter Artedi,
Linnés kamrat och dennes överman på ichtyologins område. I skrivande stund
ligger detta verk hos faktagranskaren och till nyår kommer översättningen i
tryck på Lantbruksakademiens förlag. I latinundervisningen vid Stockholms
universitet hänvisar vi till det av Hans författade kapitlet om Sverige i A
History of Nordic Neo-Latin Literature.2 Tyngdpunkten i Hans vetenskapliga
arbete får ändå sägas ligga vid medeltidslatinet och Birgittaforskningen, där

1 H. Aili, ”Caesar’s Elks: Interpolation, Myth, or Fact?”, Eranos 105 (2009), s. 4–17.
2 M. Skafte Jensen, red., A History of Nordic Neo-Latin Literature (Odense: Odense

University Press, 1995).
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han bidragit med editioner av böckerna IV och VIII av Revelaciones3 liksom
med praktvolymen Imagines Sanctae Birgittae, skriven i samarbete med konst-
vetaren Jan Svanberg.4 Arbetet med Birgitta kröntes av Birgittapriset 2012.
Själv är han mycket glad över Röster från svensk medeltid, som han gav ut till-
sammans med Olle Ferm och Helmer Gustavson år 1990. Med sitt spännande
urval av relativt korta texter i latinskt original jämte svensk översättning, och
med sin vackra formgivning, är denna bok en självskriven titel på kurserna i
efterantikt latin liksom en port till medeltidslatinets värld för den intresserade
svenska allmänheten. Det är ingen slump att Hans särskilt betonar denna bok,
då den är karaktäristisk för hans öppenhet: den är ett tvärvetenskapligt sam-
arbete, den bjuder in olika läsare och knyter så samman universitets uppgifter,
och den belyser latinets mångskiftande liv i tider och områden långt ifrån dess
tillblivelse. Slutligen är den pedagogiskt tilltalande, och lärarkallet är centralt i
Hans förhållande till latinet.

Hans Aili är en gudabenådad lärare, och alla vi tre redaktörer är, liksom
flera generationer av studenter, hans tacksamma lärjungar. Det är därför
naturligt att föreliggande festskrift också innehåller ett par bidrag som be-
handlar de klassiska språkens pedagogik. Med sin kombination av lärdom och
humor vet Hans att inspirera studenterna, utbilda dem med en fingertopps-
känsla för hur mycket de kan och vad de på den nivån kan ta till sig, och hjälpa
dem över svackor på olika trappsteg. Från nybörjare till doktorander är de väl-
komna att träda in genom hans öppna dörr och ta del av den rika kunskap han
generöst förmedlar. Han är å sin sida lyhörd för deras reaktioner, uppslag och
förslag, och använder dessa till att finslipa undervisningen, liksom till att for-
mulera uppsatsämnen och forskningsfrågor. De som har arbetat bredvid Hans
har haft glädje av att han ständigt har lett en pedagogisk diskussion på Avdel-
ningen för klassiska språk, under olika institutioner, vid SU. När latinämnet i
början av 1990-talet befann sig i ett svårt läge på grund av att gymnasiets
latinundervisning dels urholkats, dels gavs på alltför få gymnasier, insåg Hans
att det var avgörande för ämnets överlevnad vid universitetet att det gjordes

3 H. Aili, utg., Revelaciones Book IV, Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet
Ser. 2, Latinska skrifter 7:4 (Uppsala: Svenska fornskriftsällskapet, 1992); H. Aili,
utg., Revelaciones Book VIII: Liber celestis imperatoris ad reges, Samlingar utgivna av
Svenska fornskriftsällskapet Ser. 2, Latinska skrifter 7:8 (Uppsala: Svenska fornskrift-
sällskapet, 2002).

4 H. Aili och J. Svanberg, Imagines Sanctae Birgittae: the earliest illuminated manuscripts
and panel paintings related to the revelations of St. Birgitta of Sweden, 2 vol. (Stockholm:
Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien, 2003).
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om till ett nybörjarämne. Han ledde processen med omstruktureringen, inte
minst genom att tillsammans med Maria Sellberg skapa nybörjarboken Prima
Latina och utforma Nybörjarkursen och konsekvensändringarna i senare
kurser. Latinets övergång till nybörjarämne vid SU blev en framgång, liksom
vid de andra lärosäten där man senare genomförde liknande förändringar.

Om den som glömmer historien, som man säger, går miste om framtiden,
är det också ibland sant att den som kan sin historia säkrar framtiden. Det är
definitivt något som gäller Hans, som är teknikvän och alltid betraktat infor-
mationsteknikens triumfer med intresse. Han insåg tidigt de pedagogiska
möjligheterna med den nya tekniken, och tog initiativ till och ledde utveck-
lingen av internetkursen Prima Latina – den första latinnätkursen i Sverige och
en av de första i världen. När vi för några månader sedan blev visade en
sammanställning av befintliga nätkurser i romanska och klassiska språk vid
svenska lärosäten – detta i samband med vår nya storinstitutions framtids-
planer – konstaterade vi stolt att det odödliga latinet låg nära toppen av sam-
manställningen. Latinet har levt och lever i tiden i olika skepnader, på olika
sätt. För många av oss står dörren till dess fantastiska värld öppen tack vare
Hans Aili.





1

Dialogus magistri, discipuli et scholaris de senectute
Till Hans Aili på ålderns höst

Alexander Andrée

Under min senaste forskningsresa till Troyes kom av en slump ett märkvärdigt
dokument i mina händer. Jag hade beställt fram handskriften Troyes, Média-
thèque du Grand Troyes (olim Bibliothèque municipale), 802, som innehåller
den berömda korrespondensen mellan Abelard och Heloise,1 och skulle just slå
ihop boken och ända mitt arbete för dagen när plötsligt ett blad föll ut, som
uppenbarligen hade suttit instucket mellan två av handskriftens sidor. Det var
ett avlångt pergamentark, ihopvikt på mitten och täckt med text på båda sidor,
i en hand inte olik den eller de som präntat handskriftens huvudsakliga inne-
håll. Det såg ut att vara en dialog. Men varken katalogen över bibliotekets be-
stånd eller tidigare beskrivningar av handskriften nämner denna text.2 Döm
därför om min förvåning över att en så ofta konsulterad handskrift fortfarande
kunde härbärgera hittills oupptäckt material. Nedan har jag ederat texten och
försett den med en svensk översättning samt ett försök till tolkning. Eftersom
du, Hans, under min tid som latinstudent och doktorand mer än någon annan
lärt mig vikten av otium för akademiska sysslor, tillägnar jag dig detta opus-
culum. Quod bonum, faustum, felix fortunatumque sit!

Pergamentarket mäter omkring 200 x 160 mm, är linjerat på båda sidor
med blystift för en skriftspegel om 180 x 120 mm, som omfattar två spalter om
vardera 32 rader. Skriften kan identifieras som en tidig och ganska prydlig
fransk tolvhundratalshand, Gothica textualis media,3 präntad ”above top-line”

1 Med anledning av den utgåva av Abelards Historia calamitatum jag förbereder för
publikation i Toronto Medieval Latin Texts.

2 Se Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, 2: Troyes
(Paris, 1855), s. 332–334, beskrivingar av Monfrin 1967, s. 9–18, och Luscombe 2013,
s. 71–81, samt diskussionen om ursprung och datering i Dalarun 2005.

3 Se Derolez 2003, s. 72–99. Handen är upprätt, skriver a med två kammare, har en
förkärlek för uncialt d, men uppvisar en inte helt utvecklad användning av Bogenver-
bindungen: egentligen är det bara bokstavskombinationerna pp, dd och or som uppvisar
spår av ’biting’. Grundat på samtliga dessa observationer verkar ett datum strax före
omkring 1230 troligt.
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med brun-svart bläck. Det finns ingen titel eller överskrift och textens början
verkar saknas. Textens incipit är: ”Discipulus. Praeceptor qui”, och dess
explicit: ”multos annos.” Att döma av de kapitalbokstäver (M, D eller S),
genomstrukna med rött, som nyttjats för att markera replikskiften mellan dia-
logens lokutörer rör det sig om en dialog mellan tre personer, en magister, hans
discipulus och en scholaris; samtalets ämne är ålderdomen. I min nedanstående
utgåva av texten har jag därför gett verket titeln Dialogus magistri, discipuli et
scholaris de senectute.

Fastän de samtalande är anonyma, och inga namn nämns i handskriften,
kan man med hjälp av information i texten sluta sig till deras respektive identi-
teter. Magistern måste vara den omåttligt kände Peter Abelard, för tillfället
lärare vid katedralskolan i Paris, som samtalar med en tidigare lärjunge och en
av sina nuvarande studenter. Lärarens identitet kan fastställas med ledning av
vad han själv yppar i sina repliker, exempelvis att han nästan blivit giftmördad,
tvingats slänga sin ”lilla bok” på elden och blivit berövad sin mandom (rad
8–9), vilka alla är välkända händelser i Abelards liv, härledda framför allt från
hans eget självbiografiska ”tröstebrev” till en vän, Historia calamitatum,4 men
vilkas äkthet kan verifieras också från andra samtida källor.5 Att läraren är
Abelard kan också utrönas från kommentarer som hans interlokutörer fäller. I
rad 12, till exempel, talar lärjungen om ett brev som läraren nyligen skickat till
honom i vilket den senare beskriver sina motgångar, vilket inte gärna kan vara
annat än Abelards ovan nämna tröstebrev, som författas till ”en vän” utan att
närmare detaljer ges om dennes identitet.6 Detta antagande bekräftas i rad 43
till 48, när lärjungen reflekterar över lärarens syn på ålderdomen utifrån ett
stycke i detta brev där den senare beskriver sitt möte med Anselm (av Laon),
vilket nästan ordagrant återges i vår dialog.7 Dessutom talas det om lärarens
bedrifter på den dialektiska skådebanan (rad 72–73) och hans nu övervunna

4 Se Abelard., Hist. calam. 586 –587, 869–871, 1501–1502 och 1510–1511 (utg. Monfrin
1967, s. 79, 87–88 och 106) för dessa episoder.

5 Framför allt Otto av Freising, Gesta Friderici imperatoris 1, 49 (utg. G. Waitz och B.
von Simson 1912, s. 69), men detaljer kan bekräftas också genom läsning av Roscelins
av Compiegne brev till Abelard (se Reiners 1910) och Fulks av Deuil Epistola ad Petrum
Abaelardum (se Cousin 1859, s. 703–707).

6 ”Abaelardi ad amicum suum consolatoria”: se Abelard., Hist. calam., tit. (utg. Mon-
frin 1967, s. 63). Härmed får vi också reda på vem som är vännen som Abelard skrev
sitt tröstebrev till, vilket tidvis har varit föremål för en intensiv och lärd debatt. Se
vidare nedan.

7 Jfr Abelard., Hist. calam. 161–163; 164–165 (utg. Monfrin 1967, s. 67, 68).
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köttsliga laster (rad 86). Det finns till och med en referens (rad 106) som
verkar syfta på Heloise, Abelards älskarinna och hustru, sedermera abedissa i
klostret Le Paraclet. Att läromästaren är Abelard torde därför vara uppenbart.

De två andra talarnas identiteter är svårare att fastställa. Studenten (schola-
ris) antar jag är John av Salisbury, och detta framför allt av två skäl. För det
första avslöjar talarens intima kännedom om Ciceros De senectute en person
som är ovanligt (även för denna tid) bevandrad i den klassiska litteraturen: det
är bland annat på grund av hans beläsenhet som läromästaren bjudit in
studenten till samtalet (rad 16–19). Denne citerar till yttermera Ciceros dialog
Cato maior de senectute (rad 52, 54–56). Han tar också ställning mer än de andra
deltagarna för Ciceros och de gamla romarnas syn på ålderdomen. För det
andra hänvisar läromästaren till studenten som ”den klarast lysande stjärnan”
bland sina studenter, vilket är en formulering John själv använder vid andra
tillfällen.8 Vidare beskriver studenten sig som ”puer” och utan skägg (rad
20–21),9 något som skulle stämma in på John om dialogen antas utspelas vid
tiden för Abelards andra undervisningsperiod i Paris, dvs omkring 1133 till
1140.10 Men framför allt är det ett uttryck som studenten använder om läro-
mästaren som leder mig att tro att han är John av Salisbury: i rad 73–74 kallar
studenten läraren för ”clarissime doctor admirabilis omnibus”, vilket är en
ordvändning som John använder i sin Metalogicon för att beskriva sin lärare,
som han kallar ”Peripateticus Palatinus”, ett av Abelards många tillnamn.11

Denna omständighet kan förstås också användas som bevis för att dialogens
magister är Abelard. Även om det inte kan fastställas bortom allt tvivel, är det
ändå alltså högst troligt att studenten är John av Salisbury.

Att fastställa lärjungens (discipulus) identitet är svårare och kräver ett större
mått av konjektur. Att döma av innehållet i hans repliker är det fråga om en
tidigare lärjunge till mästaren, Abelard, som nyligen kommit till Paris för att

8 Till exempel när han talar om Anselm och Ralph av Laon, ”splendidissima lumina
Galliarum, Lauduni gloriam ... quorum memoria in iucunditate et benedictione est” i
sin Metalogicon, 1, 5 (J. B. Hall och K. S. B. Keats-Rohan 1991, s. 21).

9 Studenten använder härvid en formulering som är i det närmaste identisk med hur
Berengar av Poitiers beskriver sig själv i sitt brev till biskopen av Mende: ”Eram ea
tempestate adulescens, nondumque impuberes malas nubes lanuginis adumbrabat”
(Thomson 1980, s. 135).

10 Se Marenbon 1997, s. 23–26.
11 John av Salisbury, Metalogicon, 2, 10 (J. B. Hall och K. S. B. Keats-Rohan 1991,

s. 70): ”contuli me ad Peripateticum Palatinum, qui tunc in monte sanctae Genouefae
clarus doctor, et admirabilis omnibus praesidebat.”
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samtala med denne (rad 12–13); vidare har han och Abelard länge känt var-
andra, lärjungen har tidigare ”stått vid (Abelards) sida” (rad 10), med sina
egna ögon har sett dennes många motgångar (rad 10–11), men än viktigare
uppger lärjungen att han nyligen mottagit ett brev som mästaren skrivit till
honom, i vilket han på nytt upplever sin lärares tidigare plågor (rad 11–12,
43–44). Det torde alltså röra sig om en mycket nära stående, trogen och lojal
vän och följeslagare, som dessutom, vilket vi tidigare sett, verkar vara mot-
tagaren av Abelards tröstebrev, Historia calamitatum. Av alla källor att döma
var dock Abelard mycket populär och drog stora skaror av studenter till sig
genom sin undervisning.12 Hur skall man urskilja en av dessa ur denna mängd?
Nyckeln står att finna, vill jag påstå, i det ord som lärjungen i dialogen
systematiskt använder för att tilltala sin mästare: preceptor (rad 2, 10, 43 och
106). Samma ord används nämligen om Abelard i ett brev av Berengar av
Poitiers,13 Abelards kanske mest kände lärjunge och främste försvarare i kon-
flikten med Bernard av Clairvaux.14 Visserligen vet vi inte mer om Berengar
än vad som kan utläsas från hans bevarade skrifter,15 men användningen av
preceptor sammantaget med det faktum att han var en Abelard särdeles tillgiven
lärjunge gör det troligt, om dock inte faställt bortom allt tvivel, att lärjungen
är Abelards hängivne följeslagare och försvarare Berengar av Poitiers.

När och var kan dialogen tänkas ha ägt rum? Om ovanstående analys av
dramatis personae någorlunda stämmer kan tidpunkten närmare bestämmas till
mellan 1133 och 1140, det tidigaste året då Abelards Historia calamitatum, till
vilken på flera ställen refereras i texten, kan ha författats, och tidpunkten för
konciliet i Sens, som definitivt kallade Abelard från sina förpliktelser och
sysslor som lärare.16 Den första tidpunkten kan närmare preciseras till efter
1136 som är året då John of Salisbury bedrev studier i staden och följde Abe-
lards föreläsningar.17 Paris är också med största sannolikhet platsen där sam-
talet äger rum, vilket även kan utläsas ur lärjungens kommentar att han

12 Se här fr.a. Luscombe 1969, s. 14–59.
13 Epistula ad Mimatensem episcopum, utg. Thomson 1980, s. 135.
14 Berengar är mest känd för den försvarsskrift han skrev för Abelard mot Bernard

vid tiden strax efter konciliet i Sens 1141: se Thomson 1980, s. 111–130. Om datumet
för konciliet i Sens, se Mews 2002.

15 Tre brev har bevarats av Berengar, Apologia contra sanctum Bernardum Clare-
uallensem abbatem et alios qui condemnauerunt Petrum Abaelardum, Epistula contra Cartus-
ienses, samt Epistula ad episcopum Mimatensem, samtliga utgivna av Thomson 1980.

16 Se Mews 2002.
17 Se Marenbon 1997, s. 23.
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kommit till staden just för ändamålet att samtala med sin forne läromästare
(rad 12–13). Också samtalarnas ålder stämmer in på detta scenario: 1136 var
Abelard femtiosju år gammal och hade fem eller sex år kvar att leva—en senex
med andra ord; John var blott omkring tjugo år gammal och Berengar, som
beskriver sig som ung och utan skägg vid tiden för konciliet i Sens,18 torde ha
varit något äldre, förmodligen i tidiga tjugoårsåldern.

Dialogens latin är ambitiöst. Man märker en klar strävan efter klassiska ut-
tryck och konstruktioner, samt en genomgående vilja att uppvisa bekantskap
med den klassiska litteraturen. Förutom flertalet hänvisningar till Cicero och
hans dialog om ålderdomen, citeras Vergilius ordagrant (rad 31–35); också
bibliska referat förekommer emellertid samt uppgifter om människans åldrar
hämtade från Isidor av Sevilla (rad 23–25). De zoologiska anmärkningarna
mot slutet av texten (rad 118–122) omvittnar dessutom om inte förstahands-
kunskaper, så åtminstone om andrahandskännedom om innehållet i Julius
Caesars kommentarer över kriget i Gallien, men de ges en medeltida tillämp-
ning (rad 122–125). Dialogens klassicerande tendens gör språket relativt
homogent: trots att det är tre personer som samtalar är det ingen större
skillnad på stil och språkanvändning dem emellan. Detta kan tas till tecken på
att textens författare är en person, och att texten inte är ett troget återgivande
av tre personers verkliga samtal.

Återstår så frågan om dialogens äkthet. Återger den ett lärt samtal som ut-
spelat sig i verkligheten i medeltidens Paris, eller är den en litterär fiktion? En
jämförelse med Abelards Collationes, en dialog mellan en kristen, en filosof och
en jude, verkar härvidlag lämplig.19 Faktum är emellertid att detta verk återger
en påstådd drömsyn där deltagarna förvisso samtalar om lyckan och det högsta
goda men har i övrigt mycket litet gemensamt med vår text. Som redan
nämnts liknar vår dialog mer Ciceros De senectute, från vilken den också lånar
flera stycken, om än i redigerad form. Fastän den utger sig för att återge ett
lärt samtal i 1100-talets Paris, talar språkets homogenitet för att dialogen för-
fattats eller åtminstone redigerats i efterhand. Härvidlag måste man ställa sig
frågan om texten överhuvud taget författas på medeltiden, eller om det rentav
är ett sentida falsarium. Anmärkningarna mot slutet av dialogen om älgar,
krigsskådeplatser och bokläsningens företräden verkar inte helt tidstypiska och
tyder på att texten kanske inte är äkta. Att dessutom ingen tidigare forskare
som undersökt handskriften har lagt märke till pergamentarket tycks också

18 Thomson 1980, s. 90, 135.
19 Se Marenbon och Orlandi 2001.
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tala för det, samt att arket rätt nyligen torde ha smugglats in i handskriften.
En annan möjlighet är att jag har drömt alltihop. Hursomhelst, grattis Hans!

Utgivningsprinciper

Jag har transkriberat texten som den ser ut i handskriften utan att normalisera
diftonger eller annan medeltida ortografi, vilket medför en viss inkonsekvens i
stavning av vissa ord. Interpunktion och användning av stor bokstav i början
av meningar samt egennamn har emellertid moderniserats. Handskriftens an-
vändning av versalt V och gement u för såväl konsonant, vokal och halvvokal
har bibehållits i utgåvan. Editionen är försedd med en kritisk apparat samt en
apparat för källreferenser. I dessa refereras till rad i editionen. Min över-
sättning från latinet är relativt fri och strävar mer efter att återge textens
bakomliggande mening än att ordagrant överföra latinska syntaktiska
strukturer.



Latinsk text med översättning

utgivet från ett okatalogiserat fragment
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Edition

<Dialogus magistri, discipuli et scholaris de senectute>

Discipulus. Preceptor, qui etatem haud spernendam assecutus es, nonne me de
senectute, que sint illius tribulationes sed etiam gaudia, uelis illuminare? Que
etiam res adhibende sint, ut senectutem leuiorem ferre possimus?5

Magister. Faciam uero. Sed opus non omnino suaue rogas perficere, quippe
cum senectutem graue sufferam, sicut et omnes etates quas per uitam quasi
casuum plenam egi – persecutiones, comminationes, humiliationes, derisiones,
calamitates omnium generum passus sum: periculos in ciuitate, periculos in
solitudine, periculos in falsis fratribus. Propria manu libellum meum in ignem10
proicere compulsus sum. Pene uenenatus fui, necnon et partibus pudendis
priuatus sum!

D. Vere cognosco quod dicis, preceptor, partim quia tibi studebam et
tribulationes tuas oculis meis propriis uidebam, sed etiam quoniam calamitates
tuas de nouo expertus sum te ipso narrante ex epistulis, quas michi nuper15
misisti. Que etiam causa est quare ad ciuitatem denuo uenerim.

M. Est, ut dicis, discipule. Placet michi tamen uehementer te uenisse et ad
nostram conuersationem magnopere prospicio. Scio antiquos maximam
opinionem de senectute habuisse, cum qua tamen haud difficultate consentire
possim. Sed ut opiniones antiquorum quam lucide clarescant scholarem20
inuitaui, qui lumen clarissimum in eorum numero est, ut nobiscum conferret
considerationesque aliquas offeret, quod noui eum, licet adulescens, eleganter
posse perficere. Nam optime opera antiquorum scit.

Scholaris. Eheu, magister, puer sum, nondumque impuberes malas nubes
lanuginis adumbrat, immo haud exiui de uulua matris mei. Nescio pene loqui,25
proh dolor!

D. Nugas! Ecce quam bonum conuenire fratres in unum ad res grauissimas
conferendum.

8 persecutiones…10 fratribus]  cfr II Cor. 11, 25–29.    10 Propria…12 sum]  cfr
Abelard., Hist. calam. 586–587, 869–871, 1501–1502 et 1510–1511.

2  Dialogus…senectute titulum e contextu supplevi.   5  leuiorem vel leniorem MS.
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Översättning

Dialog mellan en mästare, en lärjunge och en student om ålderdomen

Lärjungen. Läromästare, du som uppnått en aktningsvärd ålder, vill du inte
upplysa mig om ålderdomen, dess vedermödor, men också dess glädjeämnen,
samt vilka åtbörder vi kan tillgripa för att göra ålderdomen lättare att uthärda?

Mästaren. Visst vill jag det. Men det är inte alltigenom en angenäm uppgift
du ber mig att utföra. Ty för mig är ålderdomen svår att bära, liksom förvisso
de andra åldrar jag upplevat under mitt händelserika liv – förföljelser, föröd-
mjukelser, hån och alla slags olyckor har jag utstått: faror i städer, faror i öde-
marken, faror bland falska bröder. Med egna händer har jag tvingats kasta mitt
eget arbete på elden. Jag har nästan blivit giftmördad och man har berövat mig
min mandom!

Lärjungen. Jag känner mycket väl till det du säger, delvis eftersom jag under
lång tid stått vid din sida och med egna ögon sett dina utmaningar, men också
eftersom jag på nytt fått genomleva dina motgångar återberättade av dig själv i
det brev du nyligen tillsände mig och vilket är anledningen till att jag åter
kommit till staden.

Mästaren. Det är som du säger, min lärjunge. Likväl gläder det mig mycket
att du kommit och jag ser mäkta fram emot vårt samtal. Jag vet att de gamle
hade en hög uppfattning om ålderdomen, med vilken jag delvis har svårt att
samtycka. Men för att de gamles uppfattning i frågan skall stå så klart fram-
ställd som möjligt har jag bjudit med mig min student – förvisso den klarast
lysande stjärnan ibland dem – för att ta del av våra synpunkter och erbjuda ett
och annat vilket jag vet med mig att han, trots sin ungdom, är i stånd att göra.
Som få andra är han bevandrad i antikens litteratur.

Studenten. Men mäster, jag är i sanning ung och ännu beslöjar inte mörka
fjun mina ungdomliga kinder, nej knappt har jag sprungit ur min moders
sköte. Ack, det är knappt jag kan tala!

Lärjungen. Struntprat! Det är verkligen angenämt att dryfta allvarliga ting i
goda vänners lag.
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M. Bene. Exordium sumamus. Isidorus uero dicit senectutem, ad dif-
ferentiam aliarum etatum hominis – infantia, pueritia, adolescentia, iuuentus30
atque grauitas – nullo termino annorum finiri, sed post illas quinque etates
quantum quisque uixerit senectuti deputatur. Cui uere consentio, quia
senectus non proprie etas dici posset, sed immo quidam defectus etatis.
Quinque enim etates cum finierunt, nichil restat nisi quasi petaurum mortis.

S. Apud Romanos autem senectus res expetenda fuit.35
M. Fortasse. Que cum ita sint, dic michi quare poeta, preclarus Roman-

orum, dicat senectutem pertristem esse et nichil adipiscendum. Inquit enim:

uestibulum ante ipsum primisque in faucibus Orci
Luctus et ultrices posuere cubilia Cure,
pallentesque habitant Morbi tristisque Senectus,40
et Metus et malesuada Fames ac turpis Egestas,
terribiles uisu forme …

Apud Maronem igitur senectus persona est neque omnino expetenda.
S. Nonne nouimus, magister, plus quam antiqui, quod immortalitas nos ex-

pectabit, cum nouissimum spiritum effuderimus, si (ut ita dicam) iuste recte-45
que uitas nostras duxerimus? Sit senectus mortis petaurum, sed mors est ianua
uite.

M. Mors cum proxima est sicut nunc mea, uerba eternitatis uel im-
mortalitatis uacua sonant et falsa. Mallem in alium diem uel unum dierum
denuo meorum uiuere quam quidem de eternitate cogitare.50

D. Verba ergo tua, preceptor, de Anselmo, que scripsisti in consolatoria que
nuper michi in manibus inciderunt, tam acerbissima sonant, quoniam omnes
errores, que in homine inueniuntur, a te senectuti conferuntur. Est senex,
scribis, et quamquam maximam in diuinitate auctoritatem tenebat, fama sua
solummodo ex uetustate trahebatur. Deinde continuas explanando, quomodo55
nomen sibi comparauerit Anselmus dicens illud factum magis ex usu longeuo
quam ingenio uel memoria. Estne ergo senectus omnino sine meritis?

M. Mea sententia senectus corpus faciat infirmius. Quantum enim
adulescens potui non amplius ualeam, quod michi non placet. Sed in Anselmo

29 senectutem…32 deputatur]  Isid., Orig. XI, 147.    38 uestibulum…42 forme]  Verg.,
Aen. 6, 273–277.    53 Est…57 memoria]  Abelard., Hist. calam. 161–163; 164–165.
58 senectus…infirmius]  cfr Cic., Cato 15, 3.
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Mästaren. Gott så. Låt oss börja. Isidor säger att, till skillnad från män-
niskans övriga åldrar – spädbarnsåldern, barndomen, ungdomen, den vuxna
åldern samt den ålder som kännetecknas av krafternas avtynande – kan ålder-
domen inte avgränsas av något spann av år, utan vem som än lever utöver de
fem tidigare åldrarna räknas som en gamling. Det håller jag med om, för ålder-
domen är egentligen ingen ålder, utan avsaknad av ålder: när de fem åldrarna
har tagit slut kvarstår intet annat än en språngbräda till döden.

Studenten. Dock var för romarna ålderdomen ett eftertraktat tillstånd.
Mästaren. Kanske det. Men om det förhåller sig så, säg mig varför poeten,

främst av romare, säger att ålderdomen är alltigenom ömkansvärd och intet
att sträva efter. Han säger nämligen:

Framför ingången, och i Orcus själva käftar,
har hämndlystna Sorgen och Bekymret ställt sina sängar,
och bleka Sjukdomen samt den ledsamma Ålderdomen,
och Fruktan och illrådiga Hungern och skändliga Behovet,
former hiskeliga att betrakta …

Hos Maro är ålderdomen alltså personifierad och inte alls eftersträvansvärd.
Studenten. Men mäster, i betydligt högre grad än de gamle vet vi att odöd-

ligheten väntar oss efter vi dragit vårt sista andedrag, om vi handlat rätt under
vårt liv vill säga. Ålderdomen må vara en språngbräda till döden, men döden
är porten till livet.

Mästaren. När man befinner sig så nära döden som jag gör, klingar ord om
evighet och odödlighet tomma och falska. Hellre ville jag leva en dag till eller
åter leva en av mina redan levda dagar än att ens tänka på evigheten.

Lärjungen. Så därför klingar dina ord så bittra om mäster Anselm som du
skrivit i ditt tröstebrev, som nyligen kommit mig i händerna. Alla fel som kan
återfinnas i mannen tillskrivs där hans höga ålder. Han är en gamling, skriver
du, och fastän han räknades som den främste bland teologer, åtnjöt han detta
rykte enkom på grund av sin höga ålder. Därpå fortsätter du att förklara hur
Anselm förvärvat sitt namn i det du säger att det skett mer av gammal vana än
genom inneboende talang eller minnestyrka. Är således ålderdomen allt-
igenom utan förtjänster?

Mästaren. Min uppfattning är att ålderdomen försvagar kroppen. Jag orkar
inte längre med lika mycket som jag gjorde i min ungdom och det gör mig illa
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etas grauissima fecit superbire. Quod uicium, ut ita dicam, ad complures senes,60
inter quos etiam ad me ipsum, pertineat.

S. Dicis ergo, quod senectus a rebus gerendis abstrahit. Quibus? Beatus
Ieronimus opera sua prestantissima necnon et plenissima grauescente etate
compilauit et cum de mundi turbinibus se retraxerat. Tullius narrat uiros
optimos philosophos, Platonem dico et Isocratem, senectutem suam scribendo65
dedicasse; summam etatem persecutos esse omnino quia nouissimos annos in
quiete uixerint. Vt ipsum Ciceronem taceam, qui philosophice sue scriptionis
exordium dedit cum primum a foro se amouerit. Nonne furorem Martis
intendas? Aciem dialectice certaminis requiras?

M. Ab inimicis coactus et contra uoluntatem Tullius forum dimisit, et70
preterea etatem nomine senectutis dignam uix adeptus est, priusquam caput
eius cadit proscriptionibus. Dico, quod senectus ipsa, ne agamus sicut uolumus,
nos impedit. Mementote Dominum nostrum Petro dixisse: Cum senueris,
duceris quo non uis, quod mea sententia ad totam senectutem pertinet. Quod
est: imperium super nosmet ipsos admodum amittimus et sub corpore75
infirmiore subigimur.

D. Equidem michi uidetur, quod res actiue ad actiuam etatem pertineant,
sed quod senectus in quiete corporali debeat morari. Sic anima requiem
optatam possit inuenire, ut altiora negotia perficiat, in litteris scilicet
philosophicis conscribendis.80

M. Quies, sicut nosti, mi discipule, nunquam michi placuit. Per totam
historiam calamitatum mearum adfuisti et scis me pugnam plus querere quam
eadem uitare. Debilitante autem corpore est quod dicis, discipule, neque
disputare possum sicut antea. Virtute corporis egeo, memoriaque me fallit.

S. Est, quod putaui. Recte mundus totus de prosperitate tua in palestra85
logice certaminis loquitur: uicus uie platee sonant laudibus rerum gestarum
tuarum, o clarissime doctor admirabilis omnibus! Quamquam igne combusta
sint scripta tua, doctrine eorum per ora in aures sine mora eunt. Nonne tibi de
hoc placeas? Nonne concedat laurea laudi? Vidensque corporis lassitudinem
quare non intellectu, qui adhuc te non fefellit, in uicem fungaris et acta tua90

62 senectus…abstrahit]  cfr Cic. Cato 15, 7.    64 uiros…67 uixerint]  cfr Cic. Cato 13, 6-
10.   73 Cum…74 uis]  cfr Ioh. 21, 18.   89 Nonne…laudi]  Cfr Cic. Off. 1, 77.
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till sinnes. Men i fallet Anselm hade åldern också stigit honom åt huvudet.
Och jag undrar om det inte gäller de flesta gamlingar, mig själv inräknad.

Studenten. Du säger alltså att ålderdomen fjärmar oss från att aktivt syssel-
sätta oss. Vilka sysselsättningar är det egentligen du menar? Den salige
Hieronymus författade sina viktigaste och mest mogna alster i sin levnads
höst, och när han dragit sig tillbaka från världens hank och stör. Tullius
berättar att framstående filosofer som Platon och Isokrates ägnade sin ålder-
dom åt författande, och uppnådde båda hög ålder just på grund av att de levde
de sista åren av sina liv i tillbakadragenhet. För att inte tala om Tullius själv
som ju gav upphov till sitt filosofiska författarskap först sedan han dragit sig
tillbaka från det politiska livet. Men du åsyftar kanske stridens hetta? Du
saknar den dialektiska kampens skådebana?

Mästaren. Tullius tvingades mot sin vilja av sina fiender att överge den
politiska arenan och dessutom hann han knappt uppnå en ålderdom värd
namnet innan hans huvud föll för proskriptionerna. Vad jag menar är att
ålderdomen i sig själv förhindrar oss att handla som vi vill. Minns att vår
Herre yttrar följande till Petrus, vilket enligt min mening kan gälla om ålder-
domen som helhet: När du blir gammal kommer du att föras dit du inte vill. Vi för-
lorar kontrollen över oss själva och blir till rov för vår försvagade kropp.

Lärjungen. Förvisso synes det mig som att aktiva sysslor hör en aktiv ålder
till, men att ålderdomen är menad att tillbringas i fysiskt lugn. Därmed kan
själen finna den ro den söker för att genomföra högre sysslor, som exempelvis
filosofiskt författande.

Mästaren. Som du vet har stillsamhet aldrig riktigt legat mig för, min käre
lärjunge. Du har följt mig under hela min olyckshistoria och vet att jag hellre
uppsöker striden än undviker den. Men med den bristande kroppstyrkan är
det som du säger, min elev, och jag förmår inte längre argumentera som förr.
Den fysiska styrkan saknas mig och mitt minne sviktar.

Studenten. Det var det jag tänkte. Med rätta talar hela världen om dina
framgångar på dialektikens slagfält: gator och torg genljuder av lovprisningar
av dina bedrifter, o lysande doktor, vördnadsvärd för alla. Fastän dina skrifter
har tagits av elden sprids dina läror med oförminskad hastighet ur mun till
öra. Kunde du inte nöja dig med detta, vila på lagrarna och i beaktande av din
kropps svaghet i stället förlita dig på ditt intellekt, som hittills inte svikit dig,
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pergameno committas? Nobis omnibus bono fuerit et nomen tuum gloriosius
effecerit.

M. Audio loquentem. Suggeris ergo, quo a disciplina mea <me> retrahis, ut
in uicem dictiones meas perficiam? Quam gloriam habiturus sum, cum
mortuus fuerim?95

S. Gloriam poster<or>um ad uirum, qui uirtuosam uitam egit morteque
beata obiit, pertinentem consequaris. Sicut diceret Tullius, si condiciones uitae
beatae in homine non habeantur, omnis scilicet aetas illius grauis latu sit. Qui
autem felicitatem intus quaerunt, nichil e natura receptum malum con-
siderent. Inniti igitur iudicio poster<or>um melius uideretur.100

D. Veritas ex ore amici nostri procedit! Vita tua, praeceptor, plenissima
calamitatibus fuit, quarum radix fortasse in te ipso partim possit inueniri?

M. Nonne ad uitias meas carnales spectas? Iam diu transierunt. Senectus
sepe improbatur quod priuet fere omnibus uoluptatibus. Que haud quesite
multis e temporibus michi afuerunt; sine quibus pati possim senectutem.105
Incriminatio omnino falsa est. Oportet compluribus grauescentem aetatem
expectare, ut a hoc carnis tormento liberentur. Quo ita beatus fui, ut abhinc
undequadragesimum uitae meae annum egeam. Gaudeatis si prouidentia
mittat uobis quod uoluptatibus priuat, priusquam ipsa senectus a uobis eas
furatur. Nam uoluptas obcecat mentem, ut cum Tullio uestro dicam, et est in-110
imica rationis obumbrans quasi oculos mentis. Voluptas iterum omnino aliena
est uirtuti.

S. Nonne igitur exercitio uirtutum simplicior sit cum senueris? Que optima
arma sunt certaminis contra debilitationem corporis atque tribulationes alias
aduenientes cum senectute?115

M. Ita. Non autem dico, quod uita, que in exercitione uirtutum fideliter
acta est, defectionem tribulationum uel tutam senectutem profert patenter, sed
uirtutes sane omnia que nobis obeunt expeditiora faciunt latu. Que uirtutes,
michi uidetur, separatim exercitantur. Dicis ergo, quod senectus separatim,
procul consanguineis atque amicis, degatur?120

110 Nam…112 uirtuti]  cfr Cic., Cato 42, 4–6.

101  praeceptor sic MS.
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och sätta dina erfarenheter på pränt? Det skulle gagna oss alla och göra ditt
namn än mer omtalat på allas läppar.

Mästaren. Jag hör vad du säger. Du föreslår alltså att jag skall dra mig till-
baka från min undervisning och i stället ägna mig åt att finslipa mina formul-
eringar? Vilken ära vinner jag från det när jag är död?

Studenten. Äran i de efterlevandes ögon som tillkommer en man som levt
ett dygderikt liv – och dött en god död. Som Tullius skulle säga, har man inte
förutsättningarna i sig själv för att säkerställa ett gott och lyckligt liv blir varje
ålder naturligtvis tung att bära. De som söker sin lycka inifrån sig själva kan
aldrig anse tycka någonting som naturen sänder i deras väg som ont. Det kan
således vara bättre att förlita sig på de efterlevandes dom.

Lärjungen. Det synes mig ligga en del sanning i vad vår vän säger. Ditt liv,
läromästare, har varit ett av ideliga motgångar, men roten till somliga av dessa
står kanske att finna i dig själv?

Mästaren. Menar du mina sinnliga laster? De är sedan länge förgångna.
Ålderdomen brukar förvisso tadlas för att medföra en förlust av sinnliga njut-
ningar. Sedan många år har jag varit utan sådana, och de har knappast fattats
mig, och nog skall jag genomleva min ålderdom dem förutan. Anklagelsen är
felaktigt formulerad. De flesta får vänta till ålderdomen för att bli av denna
köttets plåga; jag har varit välsignad att sakna den sedan mitt trettionionde
levnadsår. Ni skall vara glada om försynen skickar er något som berövar er
köttets lustar innan åldern tar dem ifrån er. Ty lusta hindrar tanken, för att
citera er Tullius, och är en förnuftets fiende och förblindar så att säga tankens
ögon. Lustan är dessutom alltigenom främmande för dygden.

Studenten. Är det således inte lättare att öva dygderna som gammal? Och är
inte dygdernas övande ett utmärkt vapen i kampen mot kroppslig försvagning
och andra vedermödor som ålderdomen för med sig?

Mästaren. Nog är det så. Men med detta vill jag inte ha sagt att ett liv levt i
trogen utövning av dygd med självklarhet medför brist på motgångar eller en
trygg ålderdom, men dygderna gör sannerligen allt som kommer i vår väg
lättare att bära. Och dygderna, synes det mig, utövas bäst i ensamhet. Säger du
alltså att ålderdomen bör tillbringas i avskiljdhet, fjärran från anhöriga och
vänner?
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S. Minime! Quod autem pertineat ad senectutem beatam, qui magni
momenti seni fuerunt prope eum esse debent, senexque optime fecit se
circumdare proximis. Grauis uere ponderis est qui scientiam posteris tradidit.
Colendus igitur est, quamuis iam non iuuenis, et uenerandus pro peritia sua.

M. Homines autem uitandi sunt, qui nos turbauerunt atque agitauerunt.125
Memoria quoque illorum hominum nempe disiungatur.

D. Scio equidem quos – quippe quam – intendas, preceptor, et in hoc tibi
uehementer consentio. Vitare debet senectus, ne tribulationes ueteribus
turbetur et molestiis. Tempora preterita, uiri prestantissimi, euentus graui
ponderis, qui euum in quo moramus – necnon eos qui sumus – facere parti-130
cipauerunt, memorandi tamen sunt.

M. Vere perbonum est. Nam tantum res optimas inspiciendo exempla
inuenire possumus, quomodo agenda nobis sint, et ita specimina uirtutum
nostrarum reperiemus.

S. Ita.135
D. E natura animalium etiam multa discere possumusne magister?
M. Certe. Quod et patres nostri intellexerunt. Precipue commentarii Gaii

Cesaris de bello Gallico ueniunt in mentem et doctrina, quam trahit ille con-
spiciens quomodo alces se agunt in silvas Hyrcanias.

D et S. Istud non nouimus. Dic nobis, perge!140
M. Alcis natura talis esse dicitur, ut ossa illius iuncturis careant, et ideo

flectere membra sua nequeat, sed semper stet et si aliquando corpori suo
quietem uelit inferre stando latus inclinat ad arborem et sic sompno utitur et
quiete. His sunt arbores pro cubilibus. Sed homines regionis illius in qua
habitant huiusmodi bestie die solent arborem succidere, ut, cum nocte uenerit,145
cadat uterque et interficiatur alces. Vtrumque fit. Succiditur arbor, interficitur
bestia. Sed pulcre per alces figuratur superbia. Membra superbie inflexibilia
sunt. Cum enim aliquis superbus loquitur, si imponas ei silentium non
acquiescit, sed ut ait Salomon: Totum spiritum profert stultus.

D. Consentimus etiam; ut senectus iucunda in recordatione spectationeque150
rerum gestarum prestantissimorum uirorum optime moretur; in frequen-
tatione situum bellorum ubi res magni ponderis historie seculi acte sint; in
contemplatione sapientie generationum priorum, ut sic pars nostra – parua uel

141 Alcis…147 bestia]  cfr Caes., Gall., 6, 27.   149 Totum…stultus]  Prov. 29, 11.
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Studenten. Nej, alls icke! I fråga om en lycklig ålderdom spelar just personer
som haft och har betydelse för åldringens liv en stor roll, och en gammal man
gör bäst i att omge sig med närstående. Han spelar förstås också en viktig roll i
förmedlandet av kunskap till kommande generationer, och bör således vördas
och, fastän inte lika aktiv längre som när han var ung, aktas för sina tidigare
erfarenheter.

Mästaren. Man bör emellertid undvika människor som verkat upprörande
och omskakande. Också minnet av sådana personer bör man skiljas ifrån.

Lärjungen. Jag vet nog vilka, i synnerhet vilken, du har i åtanke, mästare,
och jag kan inte annat än hålla med dig på denna punkt. Undvik i ålderdomen
att uppröras av forntida vedermödor och oförätter. Men likväl är det gott att
minnas tider som passerat och de framstående män och viktiga händelser som
bidragit till att skapa den tid i vilken vi lever och också de människor vi är.

Mästaren. Det är sannerligen mycket gott. Ty blott genom betraktandet av
enastående handlingar kan vi finna förebilder för vårt eget handlande och så-
ledes finna modeller efter vilka vi kan forma våra egna dygder.

Studenten. Just så.
Lärjungen. Också från djurriket kan vi lära oss mycket, inte sant, mäster?
Mästaren. Alldeles riktigt. Det insåg förstås också våra förfäder. Jag erinrar

mig särskilt Caesars kommentarer över de galliska kriget och de lärdomar han
drar av att betrakta hur älgarna beter sig i de hyrkaniska skogarna.

Lärjungen och studenten. Det känner vi inte till. Berätta för oss!
Mästaren. Älgens natur sägs vara sådan att dess ben saknar leder. Därför kan

den inte böja sina lemmar utan står alltid. Om den någon gång vill vila sin
kropp lutar den sin sida mot ett träd och kan så sova och få ro. De använder
träden som kuddar. Men människorna som lever i de länder där älgarna bor
brukar på dagen såga igenom träden så att, när natten kommer, både älgen och
trädet faller och de kan döda älgarna. Vilket också sker. Trädet faller, djuren
dödas. Men med älgen kan man också förstå övermodet. Övermodets lemmar
är orörliga. Ty när någon övermodig person talar, håller han inte truten när
man säger åt honom att vara tyst, utan som Salomon säger: Den dumme fram-
bär hela sin anda.

Lärjungen. Vi kan således enas om att en god ålderdom bäst tillbringas i
åminnelse och betraktande av ädla mäns framstående bragder; i uppsökandet
av krigsskådeplatser där händelser av vikt för världens historia ägt rum; i be-
grundandet av föregående släktleds visdom, för att på så vis understryka hur
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non, futura dicet – quomodo cum catena, que uita humana in terra est,
copuletur.155

M. Certe possumus. Sicut quod nos omnes ad senectutem beatissime
fruendam pergraue sentimus temporibus longis grabato iacentes librum
suauem legere.

L et S. Vere sic est. Ad quam beatissimam utinam peruenias. Ad multos
annos, magister!160
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vår egen roll – obetydlig eller ej, det får framtiden utvisa – kan länkas till-
sammans med den kedja som utgör människans existens här på jorden.

Mästaren. Förvisso kan vi det, liksom det att vi alla finner lika betydelsefullt
för ålderdomens lyckliga njutande långa stunder liggande på soffan under läs-
ning av en god bok.

Lärjungen och studenten. Jo, så är det verkligen. Måtte du få en lycklig ålder-
dom.Vi önskar dig ett långt liv, mäster!
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Eadem victrix victaque Roma
Roms ruiner som dubbeltydig symbol från medeltidspoesi

till renässansguideböcker

Anna Blennow

År 1553 kom den franske författaren Joachim du Bellay (1522–1560) till Rom i
sällskap med sin farbror, kardinalen Jean du Bellay, och där kom han att
stanna i fyra år.1

 Rom vid denna tid var en stad dominerad av ruiner. Även om medeltida
byggnadsverksamhet hade bidragit till förnyelse av stadsmiljön, och hade tagit
antika monument i återbruk, skedde detta i en betydligt mindre skala jämfört
med det antika Roms rent fysiska storhet. Påvarna Sixtus IV och Sixtus V hade
gjort övergripande stadsplaneringsinsatser i slutet av 1400-talet, och Rom
befann sig i upptakten till den urbana förnyelse som skulle fullbordas i
barockens triumfatoriska intåg i slutet av århundradet. Men de romerska
ruinerna fanns överallt, och satte genom sin väldighet prägel på Rom som stad.

Under vistelsen i Rom författade du Bellay en samling med 32 sonetter, Les
Antiquités de Rome.2 Sonett nr. 3 i Les Antiquités är en melankolisk betraktelse
riktad till den som just anlänt till Rom:

Nouveau venu, qui cherches Rome en Rome
Et rien de Rome en Rome n’aperçois,
Ces vieux palais, ces vieux arcs que tu vois,
Et ces vieux murs, c’est ce que Rome on nomme.

Vois quel orgueil, quelle ruine : et comme
Celle qui mit le monde sous ses lois,
Pour dompter tout, se dompta quelquefois,
Et devint proie au temps, qui tout consomme.

1 Se exempelvis Tucker 1990 och Bjørnerud Mo 2013 för du Bellays biografi och
verk.

2 Les Antiquités publicerades första gången 1558 i Paris. Texten som används i
föreliggande artikel är hämtad ur du Bellay 1967.
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Rome de Rome est le seul monument.
Et Rome Rome a vaincu seulement.
Le Tibre seul, qui vers la mer s’enfuit,

Reste de Rome. Ô mondaine inconstance !
Ce qui est ferme est par le temps détruit,
Et ce qui fuit au temps fait résistance.

Sonetten skildrar en intrikat identitet hos staden Rom: både ett begrepp och
en fysisk plats, både dröm och verklighet, både ideal och besvikelse. Denna
tematik är långt äldre än du Bellays dikt, som till stora delar bygger på ett
elegiskt distikon av den sicilianske poeten Giano Vitale (1485–1560), eller
Janus Vitalis, som hans latinska namn lyder:

Qui Romam in media quaeris novus advena Roma,
Et Romae in Roma nil reperis media,

Aspice murorum moles, praeruptaque saxa,
Obrutaque horrenti vasta theatra situ:

Haec sunt Roma. Viden velut ipsa cadavera, tantae
Urbis adhuc spirent imperiosa minas.

Vicit ut haec mundum, nixa est se vincere; vicit,
A se non victum ne quid in orbe foret.

Nunc victa in Roma Roma illa invicta sepulta est,
Atque eadem victrix victaque Roma fuit.

Albula Romani restat nunc nominis index,
Quin etiam rapidis fertur in aequor aquis.

Disce hinc, quid possit fortuna; immota labascunt,
Et quae perpetuo sunt agitata manent.3

3 Tucker 1990, s. 107–108, med text hämtad ur Iani Vitalis Panormitani Sacrosanctae
Romanae Ecclesiae Elogia (Rom: Valerius Doricus & Aloysius Fratres Brixienses, 1553),
s. 8. Översättning: Du nyanlände, som söker Rom mitt i Rom, men som inte finner
något av Rom mitt i Rom, se på murarnas massa, nedstörtade klippblock, de stora
teatrarna som brutits sönder på sin skräckinjagande plats: detta är Rom. Du ser, hur
dessa kadaver av en så stor stad ännu andas befallande hotelser. Så som hon besegrade
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Dikterna överensstämmer till stora delar: Inledningen riktad till novus advena /
nouveau venu, den nyanlände, som söker Rom mitt i Rom, men som inte finner
Rom där. Och varför inte det? Det Rom, som en gång fanns, är borta, och har
bara lämnat ett tomt skal efter sig: palais, arcs och murs hos du Bellay, och hos
Vitalis ”murarnas stora massa, nedstörtade klippblock, de stora teatrarna som
brutits sönder” – detta är ”Rom”. Vitalis går ett steg längre än du Bellay och
kallar byggnadsresterna för ipsa cadavera, ”själva dessa kadaver”, som fort-
farande andas skrämmande hotelser – trots att Rom alltså är ”dött”, skrämmer
dess kvarlevor fortfarande betraktaren.4 Du Bellay och Vitalis talar om hur
Rom, som en gång besegrade hela världen, nu självt är besegrat; du Bellay
tillägger ”av tiden, som förtär allt”. Dikternas kärna blir en rad paradoxer. Hos
Vitalis ligger det besegrade Rom begravt i det obesegrade Rom, staden som är
både segrarinna och besegrad; du Bellay förfinar tematiken: Rom självt är det
enda monumentet över Rom – vilket kan tolkas som såväl gravmonument som
segermonument och minnesmärke – och bara Rom självt kunde besegra Rom.
Det enda levande som återstår av Rom är Tibern, och den försvinner ständigt
ut mot havet. Slutsentensen blir den, att det som är beständigt förgår, och det
som ständigt är i rörelse förblir. Ô mondaine inconstance! utropar du Bellay,
medan Vitalis manande riktar sig till läsaren: ”Lär av detta, till vad ödet är
mäktigt […].”

Denna paradoxala bild av Rom som på en gång mäktigt och kraftlöst, både
skrämmande och harmlöst, både tragiskt och triumfatoriskt, utvecklades redan
i medeltida poesi. Hildebert de Lavardin (1055–1133) har lyfts fram som den
förste att låta Roms ruiner bära den dubbla symboliken av seger och förlust,
närmare bestämt det kristna Roms seger över det antika Rom.

världen, bemödade hon sig om att besegra sig själv; hon segrade, för att det inte skulle
finnas något på jorden som inte var besegrat av henne. Nu är detta obesegrade Rom
begravt i det besegrade Rom, och samma Rom är på en gång segrande och besegrat.
Endast floden Albula [Tibern] återstår, det romerska namnets kännetecken, fastän den
förs av snabba vattenmassor ut till havet. Lär av detta, till vad ödet är mäktigt: det
orörliga vacklar, och det som ständigt är i rörelse förblir.

4 I sonett nr 5 talar du Bellay om Rom som en död kropp: ”Le corps de Rome en
cendre est dévalé.” Du Bellay, 1967, nr 5.
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Hildebert reste till Rom i början av 1100-talet, och i De Roma, (carmen 36)
skriver han de rader som ofta citeras under kommande århundraden:

Par tibi, Roma, nihil, cum sis prope tota ruina.
Quam magni fueris integra, fracta doces.5

Hildeberts text ekar av antika referenser: Martialis’ epigram 12.8.1–2:
Terrarum dea gentium Roma, cui par est nihil et nihil secundum, och med en
allusion på Horatius’ ode 3.30 fortsätter han längre fram i dikten:

[…] Roma fuit.
Non tamen annorum series, non flamma, nec ensis

ad plenum potuit hoc abolere decus.6

I Hildeberts carmen 38, även detta kallat De Roma, talar Rom självt: Vix scio
quae fuerim, vix Romae Roma recordor […] Major sum pauper divite, stante jacens.7

Korset har vunnit över den romerska stridsörnen, och Petrus har besegrat
Caesar. Corpora stans, animas fracta jacensque rego – ”då jag stod, styrde jag över
människornas kroppar, men såsom liggande slagen och bruten styr jag över
deras själar”.8 Här ges en nyckel till hur man kan förstå den dubbla bilden av
Rom med hjälp av kristen tematik: hur mäktiga Roms ruiner än är, så är de
bara en världslig, förgänglig kropp – storheten hos dess själ, nu annekterad
eller adopterad av kristendomen, styr över det eviga och väsentliga:
människornas själar.

Men de Lavardin var inte den förste att röra sig över detta tematiska fält av
symboliska ruiner. Den karolingiske poeten Alcuin (c. 730–804) berör det-
samma i sin elegi över plundringen av klostret Lindisfarne år 793:9 Roma, caput

5 Hildeberts Carmina minora är utgivna senast av Scott 2001; se också Tucker 1990,
s. 55–56 och Kinney 2006, s. 215–216. Översättning: Likt dig, Rom, är ingenting,
fastän du är nästan helt och hållet ruin. Krossad visar du, hur stor du var i din helhet.

6 Rom var [och finns inte mera]. Och ändå kan inte raden av år, inte eld och inte
svärd helt förinta denna storhet.

7 Översättning: Jag vet knappt själv vad jag har varit, knappt minns Rom Rom […]
Jag är större fattig än jag var som rik, [större] liggande än jag var då jag stod.

8 Carmen 38, utg. Scott 2001.
9 De clade Lindisfarnensis monasterii, ”On the destruction of the monastery of

Lindisfarne”, carmen 9, utg. Dümmler 1881, s. 229–235.
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mundi, mundi decus, aurea Roma, nunc remanet tantum saeva ruina tibi.10 Lindis-
farnes plundring får paralleller i Roms fall, och i goternas och hunnernas
attacker mot staden som tillhör apostlarnas furste, Petrus; att Kristus kan
tillåta detta är ofattbart. Quid iam plura canam? marcescit tota iuventus, Iam perit
atque cadit corporis omne decus […] Hic variat tempus, nil non mutabile cernis.11 I
Alcuins text saknas ännu det triumfatoriska inslaget som senare tider tillägger:
fokus ligger på förgängligheten och det obegripliga våldet som lett till även det
kristna Roms undergång. Det stora Rom var bara en mänsklig kropp, och
förgänglig liksom dessa.

 Detta tema, som alltså utvecklas under medeltiden, når sin höjdpunkt
under renässansen. Den tidigmoderna stadens gradvisa utfyllnad av antikens
tomma skal, liksom den katolska kyrkans starka position, ger en än tydligare
kontur till den effektfulla kontrast som eftersöks.

Poggio Bracciolini beskriver i Historia de Varietate Fortunae från mitten av
1400-talet hur han rider upp på Capitolium tillsammans med en vän, och då
de har slagit sig ner för en stunds vila, passar de på att med Rom framför
fötterna reflektera över ödets växlingar och alltings förgänglighet. Poggios vän,
Antonio, ser sig om och suckar: O quantum, Poggi, haec capitolia ab illis distant,
quae noster Maro cecinit, ”Aurea nunc, olim silvestribus horrida dumis […].” Rom
har gått från skogig vildmark till gyllene caput mundi, och så åter fallit ned i
ruiner. Nu ligger det där som en död kropp: Ut nunc omni decore nudata,
prostrata jaceat instar gigantei cadaveris corrupti, atque undique exesi […].12

I samband med det gryende arkeologiska och historiska intresset för Rom
under 1400- och 1500-talen skapas de första antikvariska guideböckerna till
staden, och i anvisningarna för hur Rom skall uppfattas finns förgänglighets-
temat alltid inflätat. Det antika Rom kontrasteras med det ”moderna”, som i
den här kontexten innebär kyrkans Rom, och det dubbla spelet mellan det
fysiska Rom och Rom som idé bidrar i överförd bemärkelse till att belysa den
kristna kyrkans seger över den hedniska antiken. Georgius Fabricius citerar
efter förordet till sin bok Roma. Antiquitatum libri duo (1551) ett ”epigramma

10 Översättning: Rom, världens huvudort, prydnad för världen, det gyllene Rom, nu
återstor blott en grym ruin för dig.

11 Översättning: Varför skulle jag nu dikta mera? Hela ungdomen förvissnar, nu
förgår och faller kroppens hela prydnad. […] Här växlar tiden; du ser ingenting som
inte är föränderligt.

12 Handskrift från mitten av 1400-talet, tryckt 1723, Bracciolini 1723, Liber 1, s. 5–6.
Översättning: Så att det nu, blottat på all prydnad, ligger där slaget till marken, såsom
ett jättelikt sammanstörtat kadaver, och förtärt från alla håll […].
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antiquum” över staden Roms ruiner, som vid närmare betraktelse visar sig vara
en del av Hildeberts carmen 36, raderna 19–32, Urbs cecidit […] I ett senare
kapitel talar han om Rom som ett sårat lik, som ligger utsträckt till allmän
beskådan, sönderslaget efter barbarernas härjningar, men vars ära och lysande
namn aldrig kan utsläckas tack vare de lärdes ansträngningar: Romanae urbis
cadaver, omnibus pene Barbaris lacerantibus, ante oculos hodie iacet: sed gloriae
splendor, & nominis claritas, doctis pro ea propugnantibus extingui aut aboleri
nunquam poterit.13 Samma tema förekommer även i bilder: på försättsbladet till
Fioravante Martinellis Roma ex ethnica sacra från 1653 visar en illustration hur
Petrus och Paulus svävar över Roms ruiner, och sänder blixtar som krossar
antika skulpturer och välter kolonner och kapitäl över ända.14

Visionen av dessa två Rom – det fysiska, besegrade och det andliga, eviga –
präglar den förmoderna litteraturens föreskrifter om hur Rom bör upplevas,
något som når sin kulmen under romantiken, då varje kolonnfragment eller
murrest inbjöd till omedelbar kontemplation över alltings förgänglighet i en
direkt efterföljd till Poggio Bracciolinis praktik. Percy Bysshe Shelley av-
porträtteras postumt av Joseph Severn 1845, uppflugen med penna och
anteckningsbok i ruinerna av Caracallas termer, mediterande över sitt verk
Prometheus unbound.15

Samexistensen av de två Rom illustrerar de paradoxala teserna om att allt
världsligt är förgängligt, och att till och med det stora Rom har fallit, men att
Roms storhet, till och med i sitt tillstånd som ruin, visar på det faktum att
Rom aldrig kan falla – det är evigt.

13 Fabricius 1551, kap. 22.
14 Martinelli 1653.
15 Porträttet finns i Keats-Shelley Memorial House i Rom.
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Non omnino rudis, sed pro suo genere vitae versatissimus
En 1700-talsdissertation om Ciceros umgänge med

matematiken

Erik Bohlin

Den 13 juni 1759 disputerade den värmländske prästsonen från Ekshärad,
tillika min farfars morfars morfars halvbrors svärfar, Anders (Andreas)
Piscator (1736–1804), pro exercitio vid Uppsala universitet. Preses var den be-
ryktade professorn i vältalighet Petrus Ekerman (1697–1783), och disserta-
tionen – en av sammanlagt femhundrasexton under Ekermans presidium – bär
titeln De Cicerone mathematico. Knappt två år senare kom Piscator att disputera
pro gradu under Samuel Klingenstiernas (1698–1765) föga uppburne efter-
trädare Jonas Meldercreutz (1714–1785), då på en matematisk-fysikalisk av-
handling: Dissertatio qua in specimen generaliter solvendi problematis mathematici
explicatur motus collidentium lubricorum corporum non gravium. P. II. Via lektorat i
matematik i Karlstad och tjänst som director musices, rector cantus och dom-
kyrkoorganist därstädes slutade Piscator sina dagar som kyrkoherde och prost i
Hammarö söder om Karlstad, tillika ledamot av Kungl. musikaliska akade-
mien.1 Kort sagt, ett tämligen lyckat och på det hela taget typiskt curriculum
vitae för mången lärd man av sin tid.

Frihetstiden har beskrivits som den period då den tillförne solida latinkul-
turen sakta men säkert började utmanas. I nyttans tidevarv kunde den
romerska vältaligheten inte hävda sig med samma absoluta självklarhet som
under stormaktstiden. Berörda ämnesföreträdare stövlade visserligen på i de

1 Om Anders Piscator, se Edestam 1965, s. 130. Om Petrus Ekerman, se t.ex. Lind-
roth 1949, Lindroth 1975, s. 21 och 573 f., Lindberg 1984, särskilt s. 46–64; de fem-
hundrasexton dissertationerna finns förtecknade i Lidén 1778, s. 134–167. Om Jonas
Meldercreutz, se Franzén 1986 och Lindroth 1975, s. 351. – Anders Piscators dotter
Sara Johanna (1788–1849) var hustru till Anders Hammargren (1765–1835), sist prost
och kyrkoherde i Edsleskog i Dalsland, vars yngre halvbror, kronolänsman Lars Jacob
Hammargren (1778–1831), var min farfars morfars morfar. Anders Hammargren kon-
kurrerade år 1804 med den unge Esaias Tegnér om en gymnasieadjunktur i Karlstad,
varvid domkapitlets ledamöter gav Hammargren sitt förord; se Edestam 1973, s. 64 f.
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klassiska auktorernas upptrampade spår, men inte utan vissa medvetna och
omedvetna förändringar och anpassningar.2

Under sin professorstid 1737–1779 hade nämnde Ekerman huvudansvar för
att upprätthålla elokvensen i Uppsala. På basis av de dissertationer som fram-
lades under Ekermans presidium har Bo Lindberg påvisat vilka förändringar i
fråga om ämnesval och disciplinär självbild den romerska vältaligheten under-
gick: Dess ställning som politisk, moralisk och ideologisk danare, tillika dess
förankring i antiken, var i nedan, medan dess kommunikativa nytta, dvs. själva
språket och talekonsten, var i ny.3 Yttermera sökte Ekerman, som i sina före-
läsningar helst uppehöll sig vid Cicero, göra denne auktor relevant i samtiden.
Därvidlag har Lindberg noterat några dissertationer från omkring år 1760, i
vilka ekonomiska, politiska och psykologiska nyttigheter utvinns ur Ciceros
skrifter. År 1759 tillkom dessutom ett par avhandlingar som ville göra gällande
att Cicero varit väl bevandrad i såväl naturalhistoria som matematik.4 Den ena
av dessa, De Cicerone mathematico, var just den som Piscator hade att försvara
vid sin exercitiedisputation.5

I ljuset av de övriga Cicerodissertationerna förefaller det rimligt att med
Lindberg se De Cicerone mathematico som ett led i ett försök att i en ny tid
hävda Ciceros aktualitet, och i detta fall Ciceros frihetstida ἦϑος snarare än
usus; härom säger Lindberg:

Det är sällsamma perspektiv på Cicero i våra ögon, men de var möjliga i en tid
som mer intresserade sig för antiken för att avvinna den användbara kunskaper
än för att skapa sig en historiskt riktig bild av den, och de var gångbara i fri-
hetstidens Sverige, när Ekerman skulle göra antiken aktuell, ”sälja den”, som
det heter på modernt reklamspråk.6

I anslutning till Lindbergs utsaga kan man dock med skäl fråga i vad mån
dissertationen De Cicerone mathematico – vilken titel i sig, då liksom nu, för
många torde klinga något falskt – tecknar en historisk vrångbild eller upp-
målar en bild av Cicero i överdriftens grälla färger. Och med stöd av vilka
belägg och på vilket sätt drivs tesen att Cicero förtjänar epitetet mathematicus,
och vilken lödighet skulle vi idag säga att argumentationen håller? För att söka

2 Se t.ex. Lindroth 1975, s. 572–586, och Lindberg 1984.
3 Lindberg 1984, s. 46–64.
4 Lindberg 1984, s. 47 f. och 51.
5 Den andra dissertationen bär titeln De historia naturali lumine scriptorum Ciceronia-

norum mirabiliter collustrata.
6 Lindberg 1984, s. 48.
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svar härpå får vi vara så goda att närmare studera själva avhandlingen, vilket
alltså får bli syftet med denna uppsats.7

Dissertationens omfång och disposition

De Cicerone mathematico är tryckt i kvartoformat och består av inalles tolv sidor
(inklusive titelsida, en sida med dedikation och en sida med lyckönskning).
Själva avhandlingstexten, tryckt på nio paginerade sidor (s. 1–9), är indelad i
åtta paragrafer (§ I–VIII) och dess innehåll i korthet som följer: § I: inledning
jämte dissertationens tes: […] me […] cupido incessit […] ostendendi Ciceronem
in Mathematicis non omnino rudem, sed pro suo genere vitae exstitisse versatissimum
”jag har gripits av åstundan att visa att Cicero alls inte var okunnig, utan för
sin vandel väl bevandrad i matematiken”; § II: definitioner av matematiken
och dess huvuddelar; § III–VIII: argument och textstöd för tesen. Som
avslutning till avhandlingstexten fungerar denna enda mening: Mihi igitur,
quem longiorem esse justae vetant rationes, haec pauca ad scientiam Ciceronis
Mathematicam vindicandam adduxisse sufficiat. ”Då vederbörliga skäl förbjuder
mig att vara alltför mångordig, vare det här i korthet anförda tillräckligt för att
hävda Ciceros förtrogenhet med matematiken.”

Dissertationens författare

Huruvida respondent eller preses författat en dissertation från tidigmodern
tid, är ofta vanskligt att fastställa.8 Då jag inte företagit någon språklig-stilis-
tisk undersökning av Ekermans respektive Piscators latin, inskränker jag mig
här till att anföra några allmännare synpunkter i saken, utan anspråk på ett
definitivt avgörande.

För Ekerman talar följande: Ekerman ägnade sig gärna åt Cicero och hans
skrifter, och avhandlingen behandlar Cicero med en infallsvinkel som liknar
den i avhandlingen om Cicero som naturalhistoriker. Vidare presiderar Eker-

7 Vid citering av tidigmoderna latinska texter har följande principer iakttagits:
Originalets stavning har bibehållits, med undantag för æ och œ, som skrivits ae och oe,
och qv, som skrivits qu. Diakritiska tecken har genomgående slopats, och inter-
punktionen har moderniserats i riktning mot grammatisk kommatering. Slutligen har
mindre fel i trycken rättats utan anmärkning.

8 För bibliografiska hänvisningar i denna för dissertationsforskningen återkom-
mande fråga, se Sjökvist 2012, s. 22 n. 55.
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man, som Lindberg noterat, omkring år 1760 för andra Cicerodissertationer
vilka till sin karaktär påminner om De Cicerone mathematico. Härtill kommer
att Ekerman är ökänd för att ha gjort försäljning av egenhändigt hopskrivna
avhandlingar till ett omfattande och lönsamt geschäft. Slutligen är avhand-
lingen en exercitiedissertation, vilket generellt anses tala till förmån för preses.

Detta sagt kan man å andra sidan notera dessa ord i dissertationens tes
(§ I): […] me, cui in deliciis aliquamdiu fuerunt studia Mathematica, cupido incessit
[…] ostendendi […]. ”Jag, som rätt länge varit road av matematiska studier,
har gripits av åstundan att visa […]”. Det ”jag” som här framträder är utan
tvivel matematikstudenten Piscators, och med tanke på studieinriktningen
skulle det väl inte te sig omöjligt att han knåpat samman en dissertation av
detta slag. Men om vi samtidigt betänker att Ekerman mycket väl kan ha
skrivit så å den blivande respondentens vägnar, torde denna observation
emellertid vara långtifrån tillräcklig för att våga hävda att Piscator författat
dissertationen. Att Piscator åtminstone i någon mån bidragit till avhandlingen
är väl i och för sig tänkbart, men de ovan anförda omständigheterna pekar
onekligen mot att det var Ekerman som förde pennan.

Dissertationens inledning (§ I)

Att Cicero välförtjänt, enkannerligen i fråga om vältaligheten, åtnjuter efter-
världens tacksamma lov och erkännande, bildar anslaget i avhandlingens in-
ledning. Men det tillstås strax att Cicero inte varit utan såväl belackare som
tämligen enfaldiga smickrare, av vilka sistnämnda han tillskrivits mer än vad
någonsin skulle kunna räknas till människoverk. Samtidigt som avhandlingens
författare tar avstånd från dessa ytterligheter, anser han att man inte bör miss-
akta dem som utifrån Ciceros skrifter och andras tillförlitliga vittnesbörd sökt
sorgfälligt beskriva i vad mån denne romare utmärkte sig i varjehanda slag av
vetande. Därför, och eftersom ingen verkar ha behandlat ämnet tidigare och
dissertationens ”jag”, dvs. respondenten, studerat matematik, skall det alltså
visas att Cicero var förhållandevis väl bevandrad i matematiken. I försiktig-
hetens namn tillfogas dock att det därvidlag inte är nödvändigt att framhålla
Cicero som ett föredöme. Det vore ej heller demeriterande för Cicero om han
inte likställdes med de främsta matematikerna, vilket ju näppeligen läte sig
göras salva veritate. Fastmer framställs ämnet som tillräckligt oskyldigt för att
kunna fungera som akademiskt övningsprov.
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Av ovanstående referat framgår en så långt nykter vilja att belysa en enligt
författaren försummad sida av Ciceros bildning, och inget utsägs explicit om
att det valda ämnet syftar till att tillmötesgå tidsandan eller upprätta Ciceros
anseende och relevans i samtiden.

Begreppsliga praemonenda (§ II)

Före den egentliga sakframställningen uppehåller sig avhandlingens författare
i § II vid en kort begreppsutredning beträffande matematiken, ”för att inte
hela diskussionen omsider skall övergå i begreppsdispyt, vilket disputerande i
hög grad bör undvika”.9 Den definition av matematik som därvid ges är tidens
gängse:

Scilicet Mathesis ea dicitur humanae cognitionis species, quae in quantitatibus
rerum dimetiendis atque inter se conferendis occupatur.

Matematik kallas alltså det slag av mänsklig kunskap som ägnar sig åt att mäta
och sinsemellan jämföra kvantiteter.10

Likaså görs sedvanlig åtskillnad mellan mathesis pura ’ren matematik’ och
mathesis adplicata ’tillämpad matematik’:11

Haec [sc. mathesis] vero vel simplex est atque abstractior, quae, quoniam
numerum vel quantitatem sine subjecto considerat, pura dici solet, vel res in
concreto, ut ajunt, mensurandas respicit atque adplicata nominatur.

9 […] ne in Logomachiam disputantibus tantopere fugiendam omnis tandem abeat
disceptatio.

10 Jfr t.ex. Micraelius 1653, s.v. Mathesis (s. 625 f.); Ramus 1756, § 1: Mathesis […] est
Scientia Quantitatis. Begreppet quantitas ’kvantitet’ skall här troligen förstås i tvåfaldig
bemärkelse: quantitas discreta, dvs. numerus eller multitudo, och quantitas continua, dvs.
magnitudo eller extensio; så t.ex. Ramus 1756, § 2.

11 Jfr t.ex. Micraelius 1653, s.v. Mathesis (s. 625 f.); Ramus 1756, § 3: Arithmetica vero
& Geometria ideo dicuntur pura Mathesis, quia quantitatem a materia sensibili & ab
axiomatibus physicis penitus abstractam considerant. Reliquae autem scientiae, circa
quantitatem materia sensibili concretam sive materiis physicis accomodatam occupatae,
appellantur Mathesis mixta sive applicata: cujus generis sunt Mechanica, Optica, Astronomia,
Cosmographia, Architectura & complures aliae […].
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Matematiken är vidare antingen enkel och abstrakt och plägar då kallas ren,
eftersom den utan subjekt betraktar tal eller kvantitet12, eller avser den mätning
av ting, som man säger, i det konkreta13 och benämns då tillämpad.

Vidare konstaterar vår författare att både den rena och den tillämpade mate-
matiken sönderfaller i ytterligare delar. Dessa underlåter han dock att räkna
upp, eftersom de enligt honom är allom kända; dessutom säger han sig inte ha
för avsikt att visa vilka kunskaper Cicero besuttit i de enskilda delarna, utan
ådagalägga att Cicero varit bevandrad i olika delar av matematiken och därför
med rätta förtjänar att kallas mathematicus.

Av denna utredning framgår att författaren använder mathesis och mathe-
maticus i 1700-talets betydelser. Enligt gängse systematik hör då följande
underavdelningar till matematiken: aritmetik, geometri (mathesis pura);
astronomi, mekanik, optik, arkitektur, m.fl. (mathesis adplicata).14 Vidare torde
det vara författarens mening att insikter i åtminstone några av dessa sub-
discipliner medger anspråk på det övergripande epitetet mathematicus. I och
med att detta begreppsliga raster anläggs skönjer vi här en implicit tendens av
just det slag Lindberg uppmärksammat: att aktualisera Cicero i en ny tid; ty
det skall ju visas att Cicero är mathematicus – i 1700-talets bemärkelse.

Argument och textstöd för dissertationens tes (§ III– VIII)

Ciceros studier och lärare (§ III– IV)
Det första argumentet för tesen hämtas ur det faktum att Cicero i unga år
åhört grekiska filosofer, i främsta rummet akademikern Philon av Larisa
(159/158–84 f.Kr.) och stoikern Diodotos (död omkr. 60 f.Kr.), och därmed
inte torde ha undgått undervisning i matematik (§ III).15 Som ett första dictum
probans anförs Tusculanae disputationes 1,4 f., vilket ställe sägs utvisa den höga
status som matematiken åtnjöt bland grekerna vid den tiden:

12 Med numerum vel quantitatem avses sannolikt numerum (= quantitatem discretam) vel
quantitatem (sc. continuam); se not 10 ovan.

13 Jfr t.ex. Lindblom 1790, s.v. concretum 2: ”Hos Philosopherne, Egenskapen,
betraktad hos sitt Subjectum. Contr. Abstractum, betraktad i allmänhet, skild från sitt
Subjectum. T. ex. Albus är Concretum; men Albedo Abstractum.”

14 Se not 11 ovan.
15 Om Philon, se t.ex. Görler 1994, s. 915–937. Om Diodotos, se t.ex. von Arnim

1905.
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[…] in Graecia musici floruerunt, discebantque id omnes, nec qui nesciebat,
satis excultus doctrina putabatur. [5] In summo apud illos honore geometria
fuit, itaque nihil mathematicis inlustrius.

I Grekland stod musiker högt, och alla lärde sig musik; men den som var
okunnig däri ansågs inte tillräckligt bildad. Hos grekerna åtnjöt geometrin
mycket stort anseende; följaktligen aktades inga högre än matematikerna.

Det är dock med viss reservation som vi idag betraktar detta textställes bevis-
kraft. Ciceros generaliserande utsaga om geometrins status avser sannolikt
storheter som Archimedes och Euklides;16 därmed är den snarare ett uttryck
för en beundrande eftervärlds uppfattning om en frejdad forntid. Om mate-
matikens status bland greker samtida med Cicero säger detta ställe inte nöd-
vändigtvis något alls.

Sedan det summariskt förklarats att matematiken migrerat från lärde i
Asien och Egypten till Grekland och därefter vunnit säte och ställning bland
de grekiska filosoferna, förs Pythagoras på tal (§ III). Utan åberopande av text-
stöd berättas att denne långt före Ciceros tid kommit till Italien och där för-
medlat sina matematiska läror till stora skaror ynglingar. Det argument som
därmed torde avses är att matematikundervisning på italisk jord ingalunda var
något nytt på Ciceros tid; marken hade brutits långt tidigare.

Avhandlingens författare tar alltså fasta på traditionens vittnesbörd om
Pythagoras liv och verksamhet, vartill hör att denne verkade i Kroton i Stor-
grekland.17 I den romerska litteraturen står Pythagoras högt i kurs och omtalas
på många ställen. Att han lär ha verkat på italisk jord gör honom intressant för
de romerska författarna, och romares samröre med Pythagoras eller hans lära
bildar nästintill ett litteraturhistoriskt motiv i sig, inte minst hos Cicero.18

Men om hur det faktiskt förhöll sig med Pythagoras matematiska upptäckter
och undervisning, låter sig idag föga med visshet sägas, än mindre om romar-
nas förhållande därtill i förlitterär tid.19

I § IV upplyses vi om att Platon grundade den akademiska skolan och att
matematiken för honom stod i främsta rummet. Detta framgår, menar för-

16 För Cicero är framförallt Archimedes matematikern par excellence; se t.ex. De
oratore 3,132; De re publica 1,21 f.; Academica 2,116; De natura deorum 2,88; In Verrem II
4,131.

17 Se t.ex. Gow 1884, s. 147 f.
18 Se t.ex. Kahn 2001, s. 86–93.
19 En radikal uppgörelse med traditionen om Pythagoras och pythagoréerna

föreligger i Burkert 1962.
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fattaren, av t.ex. Philebos och den sjunde boken av Staten, där det görs gällande
att alla discipliner är värdelösa utan matematik och att matematik är det ämne
som bör studeras först av allt.20 Vidare anförs det att insikter i matematik varit
ett rekvisit för tillträde till Platons skola, varvid vår författare utan källa åbe-
ropar det välkända ”ingångsspråket”: οὐδεὶς ἀγεωµέτρητος εἰσίτω, ”må ingen
okunnig i geometri inträda” (där vi väl bör betrakta det första ordet som en
lapsus för det rätta µηδεὶς).21 I samma andetag åker ett annat förment
platonskt dictum med, även det utan källhänvisning: ”Gud begagnar sig alltid
av geometri.”22

Med stöd av inledningen till De officiis hävdas det därefter att Cicero inte
skämdes för att räkna sig själv till akademikerna, Platons lärjungar. Vår för-
fattare har med all sannolikhet följande passus (1,2) i åtanke:

Sed tamen nostra legens non multum a Peripateticis dissidentia, quoniam
utrique Socratici et Platonici volumus esse, de rebus ipsis utere [sc. Marce fili]
tuo iudicio […].

Men när du [Marcus, min son] läser det jag skrivit, som inte skiljer sig särskilt
från peripatetikerna, eftersom både de och jag vill verka i Sokrates och Platons
efterföljd, skall du använda ditt eget omdöme ifråga om sakinnehållet …

Här återger Cicero uppfattningen hos sin lärare, Antiochos av Askalon, att
stoikerna och peripatetikerna endast företrädde modifikationer av den (äldre)
akademiska skolan, för att därigenom mildra intrycket av ensidighet i fråga om
den stoiska position som skall hävdas i det följande av De officiis.23 Ciceros
lånade bekännelse gäller således ad hoc och inom den förhandenvarande filo-
sofiska framställningens ramar. Att – som vår författare synes göra – låta just
detta ställe tjäna som entydigt bevis för att Cicero själv bekände sig till den
akademiska skolan, torde därmed utgå från en alltför lättvindig exeges. För-
modligen har vår författare vid en excerperande läsning fastnat för orden
utrique Socratici et Platonici volumus esse, vilka lösryckta ur sammanhanget kan
tyckas utgöra en tydlig lojalitetsförklaring till den akademiska skolan,
enkannerligen dess äldre upplaga. Till detta kommer att här, liksom annor-

20 I fråga om den förra hänvisningen avses troligen Philebos 55e.
21 Se t.ex. Elias, In Aristotelis Categorias commentaria 118,18.
22 Jfr Plutarchos, Bordssamtal 8,2 (718b–720c), som behandlar frågan: Πῶς Πλάτων

ἔλεγε τὸν ϑεὸν ἀεὶ γεωµετρεῖν; ”Vad menade Platon med att säga att gud alltid
begagnar sig av geometri?”

23 Se Dyck 1996, ad loc. (s. 64) och ad De officiis 1,6 (s. 73). Om Antiochos, se t.ex.
Görler 1994, s. 938–967.
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städes i dissertationen, träder en mycket förenklad syn på den akademiska
skolan i dagen; ty vår författare framställer den genomgående som en från
Platon utgående enhetlig och oföränderlig lärotradition. Om dess yngre
skeptiska upplaga, till vilken Cicero stod i mycket nära förhållande, sägs däre-
mot intet, och därmed uteblir den inte oväsentliga frågan i vad mån den yngre
akademins företrädare intresserade sig för matematik i samma utsträckning
som Platon.24

I argumentationens nästa led hävdas att akademikerna med Ciceros bifall
tillerkände Platon så stor auktoritet att de hellre ginge vilse med honom än
tyckte rätt med andra. Något stödspråk anförs inte, men troligtvis avses
Tusculanae disputationes 1,39 f., där Cicero låter sin interlokutör säga följande:

Errare mehercule malo cum Platone, quem tu quanti facias scio et quem ex tuo
ore admiror, quam cum istis [sc. qui de animorum aeternitate contraria
sentiant] vera sentire.

Vid Herkules, jag vill hellre gå vilse med Platon, som jag vet hur högt du aktar
och som jag beundrar tack vare ditt tal, än tycka rätt med de där [som tycker
tvärtemot ifråga om själarnas odödlighet].

Härpå svarar Ciceros persona genast (1,40): Macte virtute! Ego enim ipse cum eo-
dem ipso non invitus erraverim. ”Hell ditt mod! Ty jag skulle för egen del gärna
gå vilse med samme man.”25 Att låta dessa utsagor, gripna ur sitt litterära
sammanhang, gälla som stöd för en närmast fanatisk Platondyrkan såväl hos
Cicero som bland akademikerna generellt, är väl ändå, milt uttryckt, något av
en övertolkning.26

Den slutsats som vår författare drar, mot bakgrund av det om akade-
mikerna anförda, blir så denna: Att Ciceros lärare skulle ha negligerat Platon i

24 Om Ciceros filosofiska utveckling och förhållande till den yngre akademin, se sär-
skilt Gawlick och Görler 1994, s. 1084–1089. Jfr även Cambiano 1999, s. 585: ”The
relationship between philosophy and mathematics appears to be less close in the
Hellenistic age than in previous centuries. The mathematicians proceeded with their
work without any explicit adhesion to philosophical doctrines or any reply to the theo-
retical and epistemological problems raised by the Epicureans and the sceptics when
dealing with mathematics.”

25 Jfr även Orator 42: Me [sc. Ciceronem] autem qui Isocratem non diligunt una cum
Socrate et cum Platone errare patiantur.

26 För en förklarande utredning beträffande den okritiska hållningen till Platon i
Tusculanae disputationes 1,39 f., se Gawlick och Görler 1994, s. 1104.
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fråga om matematiken eller att Cicero själv, som i andra ting samtyckte med
Platon, inte skulle ha velat veta av matematiken, vore högst otroligt.

När det sedan gäller stoikern Diodotus anförs att denne länge bodde, och
även avled, hemma hos Cicero och var så begiven på matematiken att han,
gammal och blind vorden, undervisade i geometri genom att muntligen före-
hålla studenterna varifrån och vart de skulle dra de geometriska linjerna. Som
dictum probans anförs Tusculanae disputationes 5,113, på vilket ställe Cicero
berättar just detta.27

I en period om Ciceros generella förtrogenhet med Platons, Aristoteles och
andra grekiska filosofers böcker avslutas denna del av argumentationen med
påståendet att den filosofiska lektyren måste ha ”droppvis” ingjutit intresse
och kärlek till matematiken hos Cicero, t.o.m. om han varit motvilligt inställd
därtill.28

Ciceros skriftställeri (§ V– VIII)
I § V föregriper författaren först en möjlig invändning mot det dittills sagda.
Någon skulle nämligen kunna genmäla att den förda argumentationen
angående Ciceros lärare och studier är onödig, eftersom man i hans skrifter
gång på gång finner tillräckliga bevis för att han var kunnig i matematik. Vår

27 Tusculanae disputationes 5,113: Diodotus Stoicus caecus multos annos nostrae domi vixit. is
vero, quod credibile vix esset, cum in philosophia multo etiam magis assidue quam antea
versaretur et cum fidibus Pythagoreorum more uteretur cumque ei libri noctes et dies legerentur,
quibus in studiis oculis non egebat, tum, quod sine oculis fieri posse vix videtur, geometriae munus
tuebatur verbis praecipiens discentibus, unde quo quamque lineam scriberent. Uppgiften om
Diodotos död återfinns dock i Ad Atticum 2,20,6 och Brutus 309. F.ö. omtalas Diodotos
av Cicero på följande ställen: Ad familiares 9,4; 13,16,4; Academica 2,115; De natura
deorum 1,6.

28 § IV: Tacebo libros Platonis Aristotelis aliorumque Philosophorum Graecorum, quibus
Mathesis valde placuerat, Ciceroni adeo fuisse familiares, ut vel invito Mathematicarum
disciplinarum studium atque amorem non potuerint non, veluti lumini oleum, instillare.
Jämförelsen veluti lumini oleum (sc. instillare) ”liksom (droppa på) olja på en lampa”
torde vara rent språkligt framlockad av verbet instillare och bildligt begränsad till just
sättet varpå en lampa försiktigt fylls. I ett vidare bildligt hänseende förefaller den
mindre gångbar; man skulle visserligen kunna föreställa sig en lampa som fylls för
första gången, men innan en låga tänts – vilket f.ö. är en momentan handling – tillför
denna bild ingen signifikant poäng. Enda gången Cicero själv använder uttrycket, i De
senectute 36, är bilden mer naturlig; det handlar då om att hålla en lampa brinnande:
Nec vero corpori solum subveniendum est, sed menti atque animo multo magis; nam haec quoque,
nisi tamquam lumini oleum instilles, extinguuntur senectute.
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författare tillstår visserligen att den strängt taget är onödig och försäkrar att
han strax skall komma in på det vittnesbörd skrifterna bjuder; men det hör
också till saken, menar han, att gå grundligt fram, och det förda resonemanget
är verkligen relevant, eftersom det därmed görs klart att Cicero i unga år hade
utmärkt tillfälle att lära sig matematik. Dessutom måste man ha i åtanke att
Cicero inte ägnade sig åt matematiken ex professo, ej heller efterlämnade några
renodlat matematiska skrifter; Cicero satte alltid praktisk filosofi, och i
synnerhet statskonst och offentlig talekonst, framför teoretiska ämnen
(contemplativae scientiae). Därför är det enligt författaren helt på sin plats att till
stöd för tesen uppehålla sig vid Ciceros läroår.

Som dictum probans för Ciceros prioriteringsordning åberopar och delvis
citerar författaren i detta sammanhang De officiis 1,19, där Cicero hyllar en viss
Sextus Pompeius för att dennes studier i geometri inte inkräktat på offentlig
verksamhet, vilket annars skulle ha varit contra officium. Det är alltså möjligt,
menar Cicero, att ägna sig åt exempelvis geometri, så länge som man inte
hänger sig åt ämnet så till den grad att man försummar sina politiska för-
pliktelser.29

§ VI inleds med att författaren förklarar sig vilja framföra inte alla, men väl
de viktigaste beläggen ur Ciceros skrifter. Först i raden kommer så Ciceros
latinska översättning av den astronomiska lärodikten Phaenomena av Aratos av
Soloi. Denna översättning utgör enligt dissertationens författare ett tungt
vägande argument, ty för att kunna åstadkomma en översättning fordras att
man rätt kan förstå dess källtext. En jämförelse görs härvidlag med de heliga
skrifterna, vilka ingen, hävdar författaren, utom den grundligt skolade teo-
logen är i stånd att översätta på ett riktigt sätt. Alltså blir slutsatsen: Cicero
måste ha haft goda insikter i astronomi.

Först som sist bör nu sägas att Phaenomena, som astronomiskt verk
betraktat, ingalunda kan räknas till antikens yppersta i fråga om vetenskaplig
originalitet eller matematisk nivå, låt vara att det lästes och kommenterades
flitigt.30 Cicero själv låter i De oratore 1,69 sin interlokutör Crassus mena att
lärde av facket såg Aratos som en dilettant, men att han som sådan likväl

29 Cicero omnämner Sextus Pompeius och dennes förtrogenhet med geometrin även
i Brutus 175.

30 Jfr t.ex. Bulloch 1985, s. 598–602.
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lyckades litterärt sett mycket väl med sitt företag.31 Vad beträffar Ciceros över-
sättning har den för sin del rönt ett tämligen svalt vedermäle i vår tid; i en
handbok som Oxford Classical Dictionary omtalas den på följande sätt:

Cicero wrote this work as a young man; he commits factual errors, but his
concern was less scientific accuracy than meeting the challenge of conveying
Aratus in Latin (he avoids Greek nomenclature wherever he can). The style is
stiff and the versification rigid.32

År 2001 gjordes dock ett försök att i viss mån återupprätta översättningen i
och med Emma Gees artikel ”Cicero’s Astronomy”. En av de många intres-
santa aspekter Gee tar upp är översättningens förhållande till Ciceros filo-
sofiska skriftställeri. För Cicero handlar det inte enbart om att överföra en
populär lärodikt till latin; sakinnehållet i Phaenomena, dess kosmologisk-astro-
nomiska materia, är inte oväsentligt för Cicero, ty det står i förbindelse med
hans filosofiska utläggningar om staten:

Aratus fronts Cicero’s later discourses on cosmology and government. Cicero
here (and in the Somnium Scipionis of Rep. 6) creates the context in which the
marriage of Greek cosmology with Roman politics can flourish, the later
context for Anchises’ discourse in Aeneid 6, that quintessential expression of
Roman government in accordance with the laws of Providence.33

I stället för dissertationens tämligen banala argumentation skulle man idag,
mot bakgrund av ovanstående, kunna föra ett i min mening mer övertygande
resonemang genom att utgå från hans påtagliga intresse för denna materia i

31 De oratore 1,69: Cetera si non didicerit [sc. orator], tamen poterit, si quando opus erit,
ornare dicendo, si modo ad eum erunt delata et ei tradita. Etenim si constat inter doctos,
hominem ignarum astrologiae ornatissimis atque optimis versibus Aratum de caelo stellisque
dixisse […]. Jfr även De re publica 1,22: […] non astrologiae scientia sed poetica quadam
facultate versibus Aratum extulisse.

32 OCD, s.v. Aratea.
33 Gee 2001, s. 535 f. À propos Ciceros De re publica 6, jfr även Müller 1965, s. 153:

”Kosmosschau lehrt den Menschen seine Stellung in der Welt verstehen und führt
damit zur richtigen Lebensgestaltung. Sie verhindert eine Überschätzung der
menschlichen Dinge […], aber sie verweist den Menschen auch zurück auf den Kreis,
der ihm zur Bewährung zugewiesen ist […], der Vorrang der Politik bleibt auch sub
specie aeternitatis gewahrt.”
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allmänhet; en materia som den därtill hågade torde ha varit benägen att i
någon mån tillägna sig.34

I § VII bemöter vår författare återigen en möjlig invändning: att översätt-
ningen av Phaenomena inte tillfyllest utvisar Ciceros matematiska insikter.
Svaret lyder: fler belägg. Återstoden av dissertationen (§ VII–VIII) blir därför
mer katalogartad till sin karaktär.

Först citeras De oratore 1,10, en passage som i princip inte säger något alls
om Ciceros kunskaper i matematik.35 Därefter upplyses vi om att Cicero i De
officiis 3,33 och Tusculanae disputationes 5,1836 omtalar hur geometriker brukar
gå till väga; avhandlingens författare skriver: [Geometrae] non omnia docere
solent, sed postulare imo pro concesso & probato sumere. ”Geometrikerna plägar inte
bevisa allt, utan postulerar snarare och håller för antaget och bevisat.” Med
ledning av Ciceroställena förstår vi att det som vår författare lite väl knapp-
händigt återger är den geometriska metoden, dvs. deduktionen: Det som
redan har bevisats hålls för giltigt och sant i nästa steg av deduktionen, dvs.
bildar utgångspunkt i nästa bevis; det handlar alltså inte om att bevisa ”allt på
en gång”.37 Det implicita argument vår författare avser är att dessa textställen
visar att Cicero förstått sig på geometrisk metod.

Härnäst i § VII hävdas att Cicero hade klar föreställning om sådana geo-
metriska begrepp som punctum, extremitas och kroppars magnitudo, latitudo och
crassitudo, dock utan att något textstöd anförs. Utan tvivel åsyftas dock
Academica 2,116, där Cicero ger definitioner av de geometriska begreppen
’punkt’, ’yta’ och ’linje’, varvid de ovannämnda termerna figurerar:

34 Jfr Gawlick och Görler 1994, s. 1053, som i fråga om Ciceros avsikt med översätt-
ningen formulerar en i mitt tycke lika opåkallad som osannolik motsättning: ”Es ist
nicht ganz klar, ob Cicero diese Arbeit unternahm, weil er sich für die stoische Lehre
von Himmelserscheinungen und Wetterzeichen interessierte, die das Lehrgedicht
darstellt, oder ob er der lateinischen Dichtung ein neues Gebiet erschliessen wollte.”

35 De oratore 1,10: Quis ignorat ii qui mathematici vocantur quanta in obscuritate rerum et
quam recondita in arte et multiplici subtilique versentur? Quo tamen in genere ita multi perfecti
homines extiterunt, ut nemo fere studuisse ei scientiae vehementius videatur quin quod voluerit
consecutus sit.

36 Dissertationens ställangivelse är i detta fall uppenbart oriktig: V. Tusc. Qu. c. 36.
Det åsyftade stället är utan tvivel kapitel 7, närmare bestämt paragraf 18.

37 De officiis 3,33: […] ut geometrae solent non omnia docere, sed postulare ut quaedam sibi
concedantur, quo facilius quae volunt explicent, sic ego a te postulo, mi Cicero, ut mihi concedas, si
potes, nihil praeter id quod honestum sit propter se esse expetendum. – Tusculanae disputationes
5,18: Nam geometrae cum aliquid docere volunt, si quid ad eam rem pertinet eorum quae ante
docuerunt, id sumunt pro concesso et probato, illud modo explicant, de quo ante nihil scriptum est.
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[…] punctum esse quod magnitudinem nullam habeat, extremitatem et quasi
libramentum in quo nulla omnino crassitudo sit, lineamentum sine ulla
latitudine.

En punkt är det som inte har någon utsträckning/dimension, en yta och om
man så vill ett plan är det som inte har någon som helst tjocklek och en linje det
utan bredd.38

Härvidlag bör det noteras att Ciceros definitioner inte är den glade amatörens
egna påfund, utan ansluter sig väl till den antika geometriska diskursen.39

Sammalunda vill vår författare se bevis på ett oklanderligt handhavande av de
geometriska begreppen cirkel och klot i De natura deorum 2,47, en passage som
han citerar ordagrant.40 Vidare ges en lista på hos Cicero förekommande
grekiska termer som enligt dissertationens författare är brukliga i matema-
tiken (ställangivelserna är mina egna): σφαιροειδής (Timaeus 17), ϑεωρήµατα
(De fato 11), ϑεώρηµα καϑολικόν (Ad Atticum 14,20,3), σχόλιον (Ad Atticum
16,7,3), λήµµατα (De divinatione 2,108), πρόβληµα Ἀρχιµήδειον (Ad Atticum
12,4,2), ὑπόϑεσις (Ad Atticum 1,14,4; 12,45,2; 14,22,1; 15,1a,2; Ad Quintum
2,16,4; Topica 79), γεωµετρικῶς refellere (Ad Atticum 12,5b), κυβίζειν (?)41. Av
dessa termer är det dock endast σφαιροειδής ’klotformig’ som påträffas hos
Cicero i en matematisk kontext, och då ”på diktamen” av Platon.42 Uttrycket
γεωµετρικῶς refellere betyder visserligen ”vederlägga på geometriskt vis”, men

38 Efter latitudine har handskrifterna carentem, vilket Reid 1885 väljer att delera.
Utöver carentem är den traderade texten enligt min mening behäftad med ytterligare
problem. Utan att gå in på den diskussion som förts om detta ställe, väljer jag i detta
sammanhang en konservativ textgestaltning och tolkning duce Reid 1885.

39 Jfr Gerards av Cremona latinska översättning av al-Nayrīzīs (lat. Anaritius) kom-
mentar till Euklides Elementa (Tummers 1994, s. 3,11 f.): Aposedonius autem dixit quod
punctum est extremitas non habens dimensionem […]. ”Poseidonios sade att en punkt är en
rand (= gr. πέρας) utan dimension.” (Jfr även Heron, Definitiones 1 [Heiberg 1912, s.
14,11 f.]; Nikomachos, Introductio arithmetica 2,7,1; Boethius, Institutio arithmetica
2,4,10 [Guillaumin 1995].) Euklides, Elementa 1 def. 5: Ἐπιφάνεια δέ ἐστιν, ὃ µῆκος καὶ
πλάτος µόνον ἔχει. ”En yta är det som endast har längd och bredd.” (Den tredje
dimensionen πάχος = crassitudo saknas alltså hos ytan.) Euklides, Elementa 1 def. 2:
Γραµµὴ δὲ µῆκος ἀπλατές. ”En linje är längd utan bredd.”

40 Jag har i ett annat terminologiskt ärende haft anledning att beröra De natura
deorum 2,47; se Bohlin 2013, särskilt s. 144 n. 11.

41 Det har inte lyckats mig att finna denna term belagd i Ciceros skrifter.
42 I sin (ofullständiga) översättning av Platons Timaios återger visserligen Cicero

σφαιροειδής med globosus, men i anslutning därtill nämner han även det grekiska ordet.
Om Cicero, Timaeus 17, se Bohlin 2013.
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det sammanhang vari Cicero brukar denna fras har inget med geometri att
göra. Och fastän ϑεώρηµα, καϑολικός, σχόλιον, λῆµµα, πρόβληµα, ὑπόϑεσις är
belagda i den antika matematiska litteraturen, är ju orden i sig inte exklusivt
matematiska; enda gången Cicero använder ordet λῆµµα till exempel, avses
inte ’hjälpsats’ i matematiken, utan ’premiss’ i dialektiken.

§ VII avslutas med en kort påminnelse om Ciceros bedrift på Sicilien, var-
vid Tusculanae disputationes 5,64 f. åberopas; under sin tid som kvestor upp-
täckte nämligen Cicero Archimedes bortglömda grav.43

I avhandlingens sista paragraf, § VIII, återvänder så vår författare till astro-
nomin. Att Cicero hade insikter i denna materia sägs framgå av exempelvis
dessa verk och ställen (varav de två första citeras verbatim): Tusculanae
disputationes 1,40; Academica 2,123; De natura deorum 2,51–53; De re publica 6
(Somnium Scipionis); Timaeus. Därmed är den långa raden av dicta probantia
hämtade ur Ciceros skrifter till ända. Återstoden av paragrafen ägnar för-
fattaren sedan åt att citera dels Tacitus, Dialogus de oratoribus 30,4 f., dels en
passage ur Petrus Ramus Ciceronianus, och slutligen referera Quintilianus,
Institutio oratoria 1,10,46 f. På det sistnämnda stället – och över huvud i
1,10,34–49 – utreder Quintilianus den nytta en talare har av matematisk skol-
ning. Stället i Dialogus är väl tillämpligt i sammanhanget; det handlar om
Ciceros bildning och gör gällande att man i Ciceros böcker finner belägg för
att han hade insikter i bl.a. geometri.44 Den citerade passagen hos Ramus rör
den undervisning Cicero fick sig till livs av Diodotos;45 visserligen tillför detta
citat inget utöver det som tidigare anförts om Diodotos, men att en auktoritet
som Ramus yttrat sig i saken torde ha varit skäl nog för att inkludera det.

Desto mer intressant är att vår författare i en fotnot till Ramuscitatet
nämner två dissertationer: en pro loco-dissertation från år 1735 med titeln
Meletema philosophicum de usu matheseos in arte oratoria, framlagd av utnämnde
lektorn Johan (Johannes) Sparschuch i Linköping, och en Ekermansk av-

43 För en insiktsfull analys av Tusculanae disputationes 5,64 f., se Jaeger 2008, s. 32–47.
44 Tacitus, Dialogus de oratoribus 30,4 f.: Itaque hercule in libris Ciceronis deprehendere licet

non geometriae, non musicae, non grammaticae, non denique ullius ingenuae artis scientiam ei
defuisse. Ille dialecticae subtilitatem, ille moralis partis utilitatem, ille rerum motus causasque
cognoverat. [5] Ita est enim, optimi viri, ita: ex multa eruditione et plurimis artibus et omnium
rerum scientia exundat et exuberat illa admirabilis eloquentia; neque oratoris vis et facultas sicut
ceterarum rerum angustis et brevibus terminis cluditur […]. Påpekas bör att författaren till
Dialogus i dissertationen endast omtalas som auctor; Dialogus hölls ju länge för en
pseudotaciteisk skrift.

45 Ramus 1580, s. 72 f.
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handling från år 1750, Dissertatio philosophica iter Ciceronis per scientiarum lati-
fundia adumbrans. Den förra hävdar matematikens nytta i talekonsten, och dess
författare anför uttryckligen Dialogus 30 f. och Institutio oratoria 1,10 som de
ställen som givit honom uppslag till dissertationen.46 Den senare avhandlar
Ciceros bildning i allmänhet, varvid dock matematiken ägnas ringa uppmärk-
samhet; icke desto mindre framförs den bestämda meningen att Cicero hade
ingående kunskaper i matematik.47 Det torde därför ligga nära till hands att
påstå att vi i denna avhandling kan skönja knoppen till den lärdomsblomma
som nio år senare slår ut i dissertationen De Cicerone mathematico.

Avslutning

I frågan om Ciceros matematiska kunskaper har i vår tid bl.a. Elizabeth
Rawson i korthet yttrat sig.48 Samtidigt som hon medger att Cicero kunde ha
lärt sig lite geometri av Diodotos, pekar hon på det han skriver till Atticus i
brev 2,4,1 angående en grekisk skrift om matematisk geografi:

Fecisti mihi pergratum quod Serapionis librum ad me misisti; ex quo quidem
ego, quod inter nos liceat dicere, millesimam partem vix intellego.

Jag är dig stor tack skyldig för att du skickat mig Serapions bok; men jag förstår,
oss emellan sagt, knappt en tusendel av den.49

Ciceros matematiska insikter var utan tvivel begränsade; något som disserta-
tionen förvisso inte helt undanhåller sin läsare, ty det görs åtminstone klart att

46 Sparschuch 1735, s. 3: Hinc praeclare omnino testatur auctor Dial. de Orat. c. XXX. non
ullius ingenuae artis scientiam Ciceroni, tanquam perfecto & ex nulla parte cessanti oratori,
defuisse, quin &, quod mirum alicui videbitur, Geometria & Musica non ad splendorem &
elegantiam, sed ad ipsam constitutionem & genuinum usum artis suae gnaviter instructum fuisse
conceptis adseveret verbis. Quam mathematicarum scientiarum […] cognitionem ad
antiquorum exemplum requirit quoque in exacte formando oratore Quinct. Inst. Orat. c. X. L. I.
& Dial. de Orat. c. XXXI. Quibus locis inductus ego haud alienum a benignissime demandato
mihi munere existimaverim, si […] nonnulla edisseruero de Usu Matheseos in Arte Oratoria
[…].

47 Ekerman 1750, § VI: […] quare in hoc studio [sc. geometriae] tamdiu desudavit [sc.
Cicero], donec itidem ab Diodoto Stoico caeco […] totam, quod incredibile videtur, percepit
doctrinam, nec, quantos in Astronomia & reliquis Mathematum partibus nec non Physices fecerit
progressus, ignorat qui scripta Ciceronis Philosophica haud leviter degustavit.

48 Rawson 1985, s. 156.
49 Om Serapion, se Klotz och Kroll 1923.
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Cicero ingalunda kunde mäta sig med matematiker av facket (se § I och V).
Likväl kan man enligt mitt förmenande urskilja följande hållningar till och an-
vändningar av matematik i Ciceros skriftliga kvarlåtenskap: För Cicero är
matematiken (1) ett intellektuellt och kulturellt kapital som inte låter sig negli-
geras, (2) bildande, i såväl formellt som sakligt hänseende, och på ett allmänt
plan därmed (3) relevant i fråga om talares och statsmäns bildning (ett spår
som Quintilianus sedermera följer upp i Institutio oratoria 1,10), (4) samhörig
med filosofin i egenskap av (a) modell för tänkande och argumentation, (b)
epistemologisk metod i naturfilosofin och, om vi inkluderar astronomin/
kosmologin, (c) ontologiskt ramverk för filosofin överhuvud. Ciceros mate-
matiska intresse ligger med andra ord inte så mycket i matematiken per se, utan
i dess ideologiska och filosofiska implikationer, och detta torde gälla även
astronomin.

Cicero var sannolikt inte helt rudis i matematik; därvidlag torde vi kunna
ge dissertationens författare rätt. Men att hävda att han var versatissimus, låt
vara pro suo genere vitae, är utan tvivel att gå för långt; och dissertationens argu-
mentation är, som visats, i flera stycken föga övertygande, då vi tillåter oss en
värdering sub specie posteritatis. För de med matematiken förknippade spörsmål
som intresserade Cicero torde det ha räckt gott och väl att på sin höjd vara satis
versatus.



46

Erik BOHLIN

Bibliografi

H. von Arnim, ”Diodotos 11”, Paulys Real-Encyclopädie der classischen Alter-
tumswissenschaft. Neue Bearbeitung 5 (Stuttgart: J. B. Metzlersche Buchhandlung,
1905), sp. 715.

Boethius, Boèce. Institution arithmétique, utg. och övers. J.-Y. Guillaumin
(Paris: Les Belles Lettres, 1995)

E. Bohlin, ”On the Geometrical Term radius in Ancient Latin”, Philologus
157 (2013), s. 141–153.

A. W. Bulloch, ”Hellenistic poetry”, i The Cambridge History of Classical
Literature. I: Greek Literature, red. P. E. Easterling och B. M. W. Knox (Cam-
bridge: Cambridge University Press, 1985), s. 541–621.

W. Burkert, Weisheit und Wissenschaft. Studien zu Pythagoras, Philolaos und
Platon (Nürnberg: Verlag Hans Carl, 1962).

G. Cambiano, ”Philosophy, science and medicine”, i The Cambridge History
of Hellenistic Philosophy, red. K. Algra m.fl. (Cambridge: Cambridge University
Press, 1999), s. 585–613.

Cicero, M. Tulli Ciceronis Academica, utg. och komm. James S. Reid (Lon-
don: Macmillan, 1885).

A. R. Dyck, A Commentary on Cicero, De Officiis (Ann Arbor: The University
of Michigan Press, 1996).

A. Edestam, Karlstads stifts herdaminne från medeltiden till våra dagar 2
(Karlstad: Stiftshistoriska sällskapet i Karlstad, 1965).

A. Edestam, Karlstads stifts herdaminne från medeltiden till våra dagar 5
(Karlstad: Stiftshistoriska sällskapet i Karlstad, 1973).

P. Ekerman (praes.) / A. G. Barchaeus (resp.), Dissertatio academica de historia
naturali lumine scriptorum Ciceronianorum mirabiliter collustrata (Uppsala, 1759).

P. Ekerman (praes.) / A. Piscator (resp.), Dissertatio academica de Cicerone
mathematico (Uppsala, 1759).

P. Ekerman (praes.) / A. Solander (resp.), Dissertatio philosophica iter Ciceronis
per scientiarum latifundia adumbrans (Uppsala, 1750).

O. Franzén, ”Jonas Meldercreutz”, Svenskt biografiskt lexikon 25 (Stockholm:
Svenskt biografiskt lexikon, 1986), s. 359–363.

G. Gawlick och W. Görler, ”Cicero”, i Grundriss der Geschichte der
Philosophie. Die Philosophie der Antike, vol. 4: Die hellenistische Philosophie, red. H.
Flashar (Basel: Schwabe & Co., 1994), s. 991–1168.

E. Gee, ”Cicero’s Astronomy”, Classical Quarterly 51 (2001), s. 520–536.



47

Non omnino rudis, sed … versatissimus

J. Gow, A Short History of Mathematics (Cambridge: Cambridge University
Press, 1884).

W. Görler, ”Älterer Pyrrhonismus – Jüngere Akademie – Antiochos aus
Askalon”, i Grundriss der Geschichte der Philosophie. Die Philosophie der Antike, vol.
4: Die hellenistische Philosophie, red. H. Flashar (Basel: Schwabe & Co., 1994),
s. 717–989.

Heron av Alexandria, Heronis Alexandrini opera quae supersunt, vol. IV:
Heronis Definitiones …, utg. J.L. Heiberg (Leipzig: B. G. Teubner, 1912).

M. Jaeger, Archimedes and the Roman Imagination (Ann Arbor: The Uni-
versity of Michigan Press, 2008).

C. H. Kahn, Pythagoras and the Pythagoreans. A Brief History (Indianapolis:
Hackett Publishing Co., 2001).

A. Klotz och W. Kroll, ”Serapion 4”, Paulys Real-Encyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung, Zweite Reihe 2 (Stuttgart: J. B. Metz-
lersche Verlagsbuchhandlung, 1923), sp. 1666 f.

J. H. Lidén, Catalogus disputationum, in academiis et gymnasiis Sveciae, atque
etiam, a Svecis, extra patriam habitarum … (Uppsala: Joh. Edman, 1778).

B. Lindberg, De lärdes modersmål. Latin, humanism och vetenskap i 1700-talets
Sverige (Göteborg: Acta universitatis Gothoburgensis, 1984).

J. A. Lindblom, Lexicon Latino–Svecanum. Latinsk och Swensk Ord-Bok …
(Uppsala: Joh. Edman, 1790).

S. Lindroth, ”Petrus Ekerman”, Svenskt biografiskt lexikon 12 (Stockholm:
Svenskt biografiskt lexikon, 1949), s. 700–704.

S. Lindroth, Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden (Stockholm: Norstedts, 1975).
J. Meldercreutz (praes.) / A. Piscator (resp.), Dissertatio qua in specimen

generaliter solvendi problematis mathematici explicatur motus collidentium lubricorum
corporum non gravium. P. II. (Uppsala, 1761).

J. Micraelius, Lexicon philosophicum terminorum philosophis usitatorum …
(Jena: Typis Casparis Freyschmidii, 1653).

R. Müller, ”Die Wertung der Bildungsdisziplinen bei Cicero. Βίος
πρακτικός und Bildung”, Klio 43–45 (1965), s. 77–173.

OCD = Oxford Classical Dictionary (Oxford: Oxford University Press, 2003).
J. F. Ramus, ”Commentariolum”, i Euclidis Elementa Geometriae planae libris

VI comprehensa, in usum incipientium adornata. Altera editio, priore correctior, utg. J.
F. Ramus (Köpenhamn: Typis J.G. Höpffneri, 1756).
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Antikvitetskollegiet
och Kungliga bibliotekets latinska handskrifter

Göran Bäärnhielm

Den 28 november 1666 utfärdade Karl XI:s förmyndarregering ett Placat och
Påbudh, Om Gamble Monumenter och Antiquiteter.1 Det var den första lag om
skydd för fornminnen som utfärdats i något land, och byggde på ett betänk-
ande2 av Johan Hadorph, akademisekreterare i Uppsala. Den 17 december
16663 inrättades Antikvitetskollegiet genom beslut i riksrådet på förslag av
rikskanslern Magnus Gabriel de la Gardie. Det hade först sitt säte i Uppsala
som en akademi inom universitetet, men flyttade 1675/76 till Stockholm med
Hadorph som blev sekreterare vid Riksarkivet och 1679 riksantikvarie.4

Antikvitetskollegiet inrättades för att bedriva nationell fornforskning med
tyngdpunkt på svenska språket och historien. I kollegiets instruktion och
Hadorphs förarbeten uppräknas ett tiotal arbetsuppgifter och insamlings-
områden: 1) Ett lexikon över svenska språket; 2) historiska dokument
inklusive helgonlegender, norska och isländska handskrifter; 3) lagtexter; 4)
kyrkohistoriska skrifter och dokument; 5) runstenar; 6) forntida gravskick,
både hedniskt och kristet; 7) mynthistoria; 8) sigill; 9) släktvapen, släkt-
register, sätesgårdars beskrivning; 10) ödelagda städer, borgar och skansar,
kyrkliga antikviteter som väggmålningar, altartavlor och skrudar.5

Jag har tidigare skrivit om de medeltida laghandskrifter som insamlades av
Antikvitetskollegiet och sedan kom till Kungliga biblioteket (härefter KB).6

Den här uppsatsen handlar om de latinska medeltidshandskrifter som likaså
kom till KB. Till skillnad från laghandskrifterna, som tillhörde kollegiets och
arkivets kärnverksamhet, utgör de snarast undantag i det svenska latinets pro-
venienshistoria. Den latinska litteraturen från Vadstenabiblioteket, det största
från svensk medeltid, kom i huvudsak till Uppsala universitetsbibliotek. De

1 Schück 1932, s. 264
2 Schück 1932, s. 255–263.
3 Schück 1933a, s. 3.
4 Schück 1933a, s. 98.
5 Schück 1933a, s. 8–18.
6 Bäärnhielm 2004.
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svenska texterna kom till Riksarkivet och därifrån till Antikvitetskollegiet.
Men några undantag finns och förtecknas i det följande. Den latinska ”papis-
tiska” litteraturen ägnades mindre intresse. Något historiskt-filologiskt studie-
objekt var latinet inte. Å andra sidan var det arbetsspråk för diplomatin och
vetenskapen. Latinsk poesi och vältalighet övades, latinkunnighet var en
grundförutsättning för vetenskapligt författarskap. En betydande del av kolle-
giets och arkivets samlingar utgörs därför av nylatinsk litteratur. Det åter-
speglas i de inventarier över Antikvitetsarkivet från 1693–1725 som förvaras i
KB och utgör det huvudsakliga källmaterialet för denna uppsats.7

Grunden hade lagts av Johannes Bureus (1568–1652). ”Efter det stora för-
störelsearbetet under reformationstiden är det han som inleder den motsatta
rörelsen: tillvaratagandet av medeltidens litteratur” skriver Henrik Schück.8 I
grunden var Bureus mystiker. Det ledde honom till studiet av runorna, i vilka
han såg magiska tecken, till fornforskningen, inom vilken han gjorde en bestå-
ende insats i det att han lade grunden till den nationella fornminnesvården,9

och till språkvetenskapen, där han blev en banbrytare vad gäller svenska
språkets vetenskapliga studium.10 Sedan 1590 tillhörde han kungliga kansliet,
så småningom med titeln antikvarie men utan någon formell fullmakt. Under
hela sitt liv sökte han efter och samlade laghandskrifter men också hand-
skrifter av litterärt intresse, i första hand svenska, vilka han använde för sina
språkvetenskapliga studier. Han räddade åtskilliga Vadstenahandskrifter som
innehöll både svenska och latinska texter. Den enda rent latinska handskriften
han tog vara på tycks ha varit Stockholms gråmunkeklosters kalendarium
(Stockholm, Kungliga biblioteket, A21).11

Hans antikvariekollega Martin Aschaneus (ca 1575–1641) hade en brokig
bakgrund. Han kom från Aske gård i Håtuna socken, blev musikant i Johan
III:s hovkapell, skeppspräst under Kalmarkriget, fältpräst i Baltikum och
kyrkoherde i Fresta och Hammarby norr om Stockholm. Han hade starka
antikvariska intressen och samlade tidigt handskrifter och fornsaker. Det åter-

7 En förteckning "Kungliga bibliotekets handskrifter från Antikvitetskollegiet i
signumordning jämte oidentifierade och förlorade enligt inventarierna" finns på min
hemsida,  http://goran.baarnhielm.net/Antikvitetskollegiet [besökt 140823].

8 Schück 1932, s. 80.
9 Lindroth 1975, s. 242.
10 Schück 1932, s. 78.
11 Schück 1932, s. 89. Hädanefter används förkortningen KB för Kungliga bibliote-

ket, Stockholm.

http://goran.baarnhielm.net/Antikvitetskollegiet
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speglas i den säregna mångfalden i hans bibliotek.12 Här finner vi Skoklosters
hymnale (KB A53), ett antifonarium med titeln Communis piusque modus (KB
A16), en bönbok av Nils Amundsson och biskop Mats Gregersson i Sträng-
näs,13 vidare en Cronica Bedae innehållande bl.a. en avhandling De terra pro-
missionis (KB Fb23),14 en Cronica Cornelij de Bellis Troianorum (KB Va14) d.v.s.
en fiktiv krönika av Cornelius Nepos, som utger sig vara översatt från en
berättelse av Dares Phrygius, Hefaistospräst i Troja,15 men som i själva verket
har senantikt ursprung och ingår i den medeltida Trojasagan.16 Flera av hans
böcker är inbundna i karaktäristiska grönfärgade pergamentsband. Efter hans
död kom de alla till riksarkivet, liksom Johannes Bureus bibliotek och det som
insamlats av Bureus övriga medarbetare och efterträdare: Johannes Rheze-
lius,17 Johan Axehiälm, Georg Stiernhielm och Laurentius Bureus, hans siste
lärjunge, avliden 1665.18 Även historikern Johannes Messenius vetenskapliga
kvarlåtenskap kom till riksarkivet men under tragiska omständigheter.19

Ett viktigt förvärv var den danske boksamlaren Stephan Stephanius biblio-
tek som 1651 köptes av Magnus Gabriel de la Gardie20 med åtskilliga norsk-
isländska handskrifter21 men också Petrus de Rigas versifierade bibelkom-
mentar Aurora (KB A149)22 och Visbyfranciskanernas diarium (KB B99). Ett
annat var ärkedjäknen i Roskilde Jörgen Seefeldts bibliotek på Ringsted

12 Lundström 1906.
13 Handskriftsbibliotekarien Anna Wolodarski, KB, föreslår att det kan vara KB hs

A4a, ett fragment om 6 blad med ”Den korsfäste Jesu ljuvliga samtal med en syndare”,
sammanställt av Nils Amundsson, generalkonfessor i Vadstena.

14 Texten om Heliga Landet motsvarar i stort sett den utgiven av Fraipoint 1965.
Övriga avsnitt, De primis reconditoribus Urbis Romae, De imperatoribus Romanorum, De
Summis Pontificibus, har jag inte kunnat bestämma.

15 Hans söner kämpade mot Diomedes och den ene stupade enligt Iliaden 5.9ff.
16 Se Gudeman 1894 och Faivre d’Arcier 2006.
17 Schück 1932, s. 174–179.
18 Schück 1932, s. 242–250.
19 Sonen Arnold Johan (1608–1651) förvärvade faderns Scondia-manuskript från

Polen och fick i uppdrag att redigera det, men drogs in i rättegången mot sin egen son
Arnold (1629–1651) för en smädeskrift och avrättades jämte denne 1651.

20 Schück 1933a, s. 194. Biblioteket inköptes av Kristina för De la Gardies pengar
menar Schück, och De la Gardie blev så småningom bibliotekets ägare.

21 Förtecknade av Gödel 1892.
22 Petrus de Rigas arbete finns medtaget i både De la Gardies donation till Uppsala

universitet 1669, som förtecknas av Hadorph 1672a och i testamentsgåvan 1686, se
not 29 nedan.
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kloster, som togs som krigsbyte 1658–1659 med likaså ett antal isländska hand-
skrifter jämte Niels Pedersens Gotlandskrönika Umbra Saxonis Grammatici (KB
K1) och flera andra skrifter i dansk historia.23

Som en konsekvens av Antikvitetskollegiets inrättande beslöt regeringen 15
juli 166824 att kollegiet skulle få överta ur riksarkivet de ”Antiquiteter och
Skriffter” som behövdes i arbetet. Under 1668 och 1669 gick ett flertal trans-
porter med arkivalier från Stockholm till Uppsala, där de förvarades i Gusta-
vianum i en lokal under taket med takdropp, senare i en fuktig källare.25 Sedan
kollegiet flyttat till Stockholm 1675 fördes arkivalierna efterhand tillbaka dit,
de sista först i början av 1694.26

1670 donerade De la Gardie till kollegiet 17 handskrifter och 5 tryck, mest
lagböcker med dansk proveniens: 4 handskrifter på latin varav en Jyllandslag
(KB C60), två historiska samlingsband (KB K5 och K38) och ett latinskt-
svenskt lexikon som dock inte kan återfinnas i inventarierna.27 1672 avled
Georg Stiernhielm, och Hadorph kunde införliva hans efterlämnade manu-
skript med kollegiets arkiv.28 Sammalunda 1679, då filologen Johannes Schef-
ferus och astronomen och Hälsingerunornas utforskare Magnus Celsius gick
bort.29

23 Ilsøe 1968.
24 Schück 1933a, s. 286.
25 Schück 1933a, s. 69, 286, 293. Om arbetet med dokumenten i Uppsala, se Fritz

2009, s. [10–13].
26 Schück 1933a, s. 299. Hadorphs önskan att lämna Uppsala stärktes säkert av den

beryktade episod, då antikvitetsprofessorn och f.d. riksantikvarien Verelius 1679 blev
universitetsbibliotekarie och föreslog att Vadstenabiblioteket såsom onyttigt skulle
säljas till bokbindare, för att av dem kunna nyttiggöras på samma sätt som skedde med
de handskrifter som användes som räkenskapsomslag i kammaren. Det godkändes av
De la Gardie men Hadorph protesterade och Verelius avled 3 januari 1682, så skadan
blev förhoppningsvis begränsad. Schück 1933a, s 309–312. Den sista flytten: Schück
1935, s. 99–100.

27 Förtecknade av Hadorph 1672b. I handskriftssamlingens exemplar KB U291 har
Klemming för lexikonet antecknat ”deest”.

28 Schück 1933b, s. 124.
29 Schück 1933b, s. 314–315.
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Efter De la Gardies död 1686 kunde kollegiet ur hans kvarlåtenskap kvit-
tera ut ett hundratal volymer tryck och ett 80-tal handskrifter.30 1688 fick Ha-
dorph möjlighet att på samma sätt förse sig ur riksskattmästaren och bok-
samlaren Sten Bielkes bibliotek.31

Hadorph var en energisk sekreterare som för en tid säkrade kollegiets eko-
nomi genom att 1682 förvärva ”Bibeltryckstunnan” (en tunna spannmål från
varje prästbord). Men kollegiets gynnare De la Gardie måste avgå som riks-
kansler 1680. Bibeltryckstunnan förlorades 1691, ekonomin blev prekär och
1692 förvandlades antikvitetskollegiet till ett antikvitetsarkiv med personalen
minskad från 13 till 8, underställt Kanslikollegium och parallellt med riks-
arkivet.32

Slottet från öster, teckning av E. Dahlbergh, 1660-talet. Antikvitetsarkivet låg i
det lägre mellanpartiet, nedersta våningen med stora fönster, tjänsterummen i
det tornprydda kanslihuset mitt på östfasaden, en våning högre upp. Foto KB.

30 Schück 1933a, s. 331. Johan Hadorphs och Jonas Werwings originalkvitto med för-
teckning finns i KB U89, tryckt (från exemplar i Uppsala) i Annerstedt 1894, s. 88–97.
Där ingår två exemplar av Petrus de Rigas Aurora (KB A149) och en Mariahymn (KB
A39).

31 Schück 1933a, s. 331.
32 Schück 1933a, s. 260.
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Plan av Stockholms slott av Jean de la Vallée 1660. Efter G. E. Klemming, Ur en
antecknares samlingar (Stockholm, 1868; via Bergh 1916, s. 250).

Antikvitetsarkivet inrymdes jämte riks- eller snarare kansliarkivet i Stock-
holms slott i en arkivbyggnad (nr 37) som hade uppförts 1642–1643 i slottets
sydöstra del mot Skeppsbron. Denna bestod av tre över varandra liggande
långa valv, där antikvitetskollegiets samlingar inrymdes i det understa. I det
bredvid liggande kanslihuset (nr 38) fanns tre arbetsrum: en välvd kammare i
förstugan, på mellanvåningen ett större rum för kansliarkivet och ett mindre
rum innanför detta, som blev antikvitetsarkivets ämbetslokal. Det hade plats
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för 3 à 4 personer men fick också tjäna som antikvitetsmagasin och blev därför
alldeles för trångt.33

Hadorph avled den 12 juli 1693 och efterträddes som arkivsekreterare d.v.s.
chef av assessorn Johan Peringer, inom kort adlad Peringskiöld (1654–1720).
Inför dennes tillträde gjordes en inventering av Antikvitetsarkivet den 20
september 1693.34 Protokollet är delvis svårtolkat. I många fall har det ändå
gått att komma fram till en bestämning av handskrifters identitet utifrån
titeln, som ofta anspelar på incipit, material och format. Något dussintal
poster har jag inte kunnat bestämma. Några av dessa kan ha gått förlorade i
slottsbranden som inträffade knappt fyra år senare.

Protokollet börjar med innehållet ”Uti Wäggskåpet” som med all sanno-
likhet stod i arbetsrummet.35 Där förtecknas (fol. 1r–3v) 87 nummer med
brokigt innehåll, mynt, kuriosa, koppartrycksplåtar, ritningar av kyrkor och
runstenar, pergamentsbrev i original och avskrift, andra handskrifter och
tryckta böcker. Det mesta räddades undan slottsbranden 1697.

Några intressanta poster:

4. Ett papper af half ark med Chinesiska Jfr de 5 bladen med kinesisk
Caractherer36 och arabisk skrift i DelaGardie-

donationen 1686, som är för
tecknade i samma inventarium,
fol. 19v rad 14

6. En lijten allmanack på Pergament i form Snarlik men knappast identisk
som en lijten Book37 med KB Fm70a, en bildkalen

der från 160138

33 Schück 1933a, s. 100; Schück 1935, s. 100–101; Bergh 1916, s. 254–262.
34 KB U90:1.
35 Så Schück 1935, s. 103 fastän inventariet enligt Arne 1931, s. 85 har ”uthi Kongl.

Antiquitets Collegii hwalf”. En översikt över arkivets innehåll ges av Schück 1935, s.
103–104. Några sviter av skriftliga dokument förtecknas av Schück 1933a, s. 312–314,
320–331, fornsaker och mynt av Arne 1931, s. 85–92.

36 Det återfinns i inventarierna 1720, 1722 och 1725 (U90:2 sid. [24r], U90:3 sid. 64,
U90:7 sid. [5r]) i antikvitetssamlingen under rubriken ”Några andra Antiquiteter”
som ”ett arck med Chinesiska bokstäfwer”, se Arne 1931, s. 90. Det nämns i ett kata-
logutkast 1750 (Antikvitetsarkivet D1:8 ATA) under rubriken ”Miscellanea hwar af en
dehl icke förtienar stå ibland Antiquiteter”men kan sedan inte spåras.

37 Arne 1931, s. 77 och 85 förknippar den med runkalendrarna och runstavarna som
ökar i antal i senare inventarier.

38 Sjöborg 1824, s. 30. Kalendern Fm70a var 1824 i privat ägo och kom först vid
1800-talets slut till KB. Andra av äldre datum finns i Historiska museet, se Odenius
1956.
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12. Boisarti antiquitates Romanorum Ms in 8vo Hs S68. Teckningar från Rom
av Jean-Jacques Boissard
(1528–1602)39

13. En gamal Chrönika om Sveriges Konungar Oidentifierad
Ms på papper

19. Ett hoop rullat Pergament med förteckning Säkerl. förbönslängden A13440

på de Personer för hwilka man skulle bedia

Även innehållet i ”Järnkistan” som innehöll guldmynt och silverföremål41

tycks ha räddats.
Därefter (fol. 4r–9v) uppräknas böckerna på sex hyllplan ”i muren”.42 Där

fanns 106 isländska handskrifter,43 av vilka 22 gick förlorade i slottsbranden
1697, 119 laghandskrifter, som till större delen räddades, till exempel latin-
versionen av Jyllandslagen (KB C60). På den sjätte hyllan fanns 44 volymer
blandade tryck och handskrifter, de flesta i dansk historia, däribland två hand-
skrifter av Saxo Grammaticus latinska Danmarkskrönika, en i pergament,44

som hade ägts av Martin Aschaneus, och en i papper.45 De gick båda förlorade
i slottsbranden, och några fullständiga Saxo-handskrifter finns inte längre be-
varade.46 På samma hylla stod tre andra handskrifter som ägts av Aschaneus,
dels de båda ovan omtalade krönikorna av Beda Venerabilis (KB Fb 23)47 och
om trojanska kriget (KB Va14),48 dels en biblisk krönika Cronica sive acta
Regum et Principum sub Veteri Testamento ab Adamo usque ad Christum (KB

39 Callmer 1962.
40 Utgiven i faksimil: Wieselgren 1945. Se även Grandinson 1933, Johansson 1960

och Klingneus 1981. Alla ortnamn är närkiska, den kommer ej från Vadstena kloster.
41 De är förtecknade av Arne 1931, s. 86.
42 ”Den väl i arbetsrummets mur inbyggda avdelningen” menar Schück 1935, s. 102,

men i förteckningen fol. 16r benämns de som ”de innerste 6 hyllors Böcker och Docu-
menter”, varför jag är mera benägen att tro att de stod nere i valvet i byggnad 37.

43 Förtecknade av Gödel 1897, s. 284–297.
44 Nr 19 i förteckningen.
45 Nr 2 i förteckningen.
46 ”Det så värdefulla Saxomanuskriptet, som nu gick förlorat” Schück 1935, s. 104, se

även Schück 1933a, s. 322 och 1932, s. 150, där Aschaneus exemplar omtalas. Moderna
editioner utgår från Christiern Pedersens editio princeps Paris 1514. Förlusten av
manuskriptet omtalas av Ilsöe 1968, s. 4, men nämns inte i den senaste editionen av
Karsten Friis-Jensen 2005.

47 Ovan not 13, nr 20 i förteckningen.
48 Ovan not 14, nr 30 i förteckningen. Dessa båda fragment är snarlika i skriftbilden

och härrör möjligen ur samma verk.
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D101a).49 Intill dessa stod en krönika över kartusianorden (KB A55)50 utan
känd proveniens, och lite längre ned i listan återfinns en post med en spännan-
de titel som jag dessvärre inte har kunnat identifiera: ”38 Scriptum Latinum
[överstruket: de Origine Mundi et] de Varijs linguis Ms på Papper in 4:to”.

I slutet av denna svit, efter de isländska handskrifterna på hylla 6, finner vi i
inventariet fol. 9v – ”26 Åbo gamla Kyrkiobook Mss på papper in 4to” – d.v.s.
Åbo domkyrkas Svartbok, som kom till riksarkivet våren 1669 och av
Hadorph flyttades till antikvitetsarkivet.51 Därintill: ”4 En lijten Jordebook
efter Magdalena K(onung) Carls dotter”, som idag möjligen motsvarar jorde-
boken C8 i Riksarkivet.52

Härnäst (fol. 10r) följer en avdelning med rubriken ”In Folio” som ganska
säkert har befunnit sig i nedre valvet i byggnad 37. Den omfattar både hand-
skrifter och tryckta böcker om vartannat, tillsammans 318 nummer. Här finns
åtskilligt av intresse, bland annat vad som ser ut att vara ett block med Vad-
stenahandskrifter. Jag anför ett par sidor i sin helhet:53

49 Nr 21 i förteckningen.
50 Nr 22 i förteckningen, daterad till 1400-talet.
51 Schück 1933a, s. 295–297. Svartboken hade tillhört Åbo domkapitel men på 1620-

talet lämnats till Åbo hovrätt, där Johannes Bureus’ svärson Johan Axehiälm i många
år var assessor. Möjligen hade Hadorph genom honom fått kännedom om bokens exis-
tens, och troligen var det på Hadorphs initiativ som regeringen den 23 februari 1669
skrev till hovrätten i Åbo med befallning att skicka över boken till riksarkivet. Våren
1669 togs den av hovrådet Henrik Falkenberg från Åbo till riksarkivet. 1780 kom den
till KB och fick signum A25, men återfördes 1889 till Riksarkivet där den nu har
signum A10.

52 Nu med titeln ”Jordeboksanteckningar rörande arfvet efter K. Karl Knutsson
(1473). Ivar Axelssons och Magdalena Karlsdotters”. Magdalena, Karl Knutssons
dotter, levde ca 1445–1495, var 1466–1487 gift med Ivar Axelsson Tott och drogs
därför in i tidens maktpolitik. Hennes sätesgård var Bosgård nära Söderköping. Ett
tack till docent Jan Brunius för tipset om C8.

53 Kolumnen Signum anger uppställningssignum i inventarierna 1720–1725, Sid. av-
ser sidnumret i inventariet 1722 KB U90:3, KB sign. avser Johan Helins kataloger
U91:2:1 och U91:2:2 och Carl Reinhold Berchs katalog 1758, U93. Samma signa an-
vänds ännu idag i KB. Delar av samlingen överfördes emellertid till Riksarkivet 1780
och senare. För Riksarkivet i Stockholm används härefter förkortningen RA.
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Nummer och text i inventariet 1693 Signum Sid. KB sign. Språk
46 Vita S. Brynolphi; Ep. Scarensis. 4to54 latf. 11r

[Tryck Lübeck 1492]
47 Breviare Stregnense. 4to55 E.17 21 F1700-510 lat

[Tryck Stockholm: Fabri, 1495]
49 Erici Olai Chronicon Sveticum Msc. fol. G.110 38 D9 lat
127 Lectiones Missaler på Latin 8vo Oident.56 latf. 12v
128 En Dito. 8vo söndriger Oident. lat
129 Än en Dito. 8vo ell. breviarium Arosiense utan titel E.22 22 [F1700-507] lat

[Tryck Basel 1513?]
130 Äfwen detsamma, 8vo E.23 22 la
131 Ansgarii vita på svenska etc 4to Msc. I.39 41 A49 sv
132 Olaj Petri Swenska postilla utan titel 4to [F1700– sv

[Tryck Sthlm 1530 / Lübeck 1537] 782/783]
133 Acta et processus canonizationis S. Brig. Fol. G.74 35 A14 lat

perg. Mscr.
134 Msc perg. Copia af några gamle Påwebref fol. Oident. lat
135 Wadstena ClösterReglor. perg. Ms. 4to G.91 36 A24 sv
136 En liten Wadstena Closter Bok begynn: Religiosis Oident.57 lat

in Christo Dejcolis Abbatissis etc. 4to Msc.
[Heimericus de Campo]

137 Breviarium Upsalense tryckt 8vo [1496] E.20 22 F1700-511 lat
138 Nya testam: tryckt Stock. 1526 liten Fol. E.5 20 F1700-Fol.15 sv
139 Regula pro Monasterio Vadstenensi in diversis G.95 37 A11 lat

dieb[us]. Msc. Memb. 4to
140 De Sancta Margar[eta] Regina Msc. 4to G.100 37 A10 sv
141 J Marie Örtegård Ms. Membr. 4to G.87 36 A12 sv
142 Tacksägelse böner om Christi Pino på gammal I.130 44 A27 sv

götska Ms. perg. 4to
143 Legenda sanctorum. Ms. perg. defect Mitt i och G.88 36 A34 sv

54 Sannolikt förlorad i slottsbranden. KB:s nuvarande exemplar erhölls som gåva
1872.

55 Hadorph mottog breviariet i Nyköping 2 juli 1664.
56 Denna och närmast följande är sannolikt tryck eller har gått förlorade i slotts-

branden.
57 Incipit pekar på Heimericus de Campo, Epistula super articulis revelationum beatae

Birgittae. Denna försvarsskrift för Birgittas uppenbarelser utgör ensam cod. Ups. C91
och ingår även i två samlingshandskrifter, C31 och C518. i C-samlingen i Uppsala. Se
Andersson-Schmitt och Hedlund 1988–1995, vol. 7, incipitregistret, s. 357 och vol. 2,
s. 119. Det skall inte uteslutas att det här är samma exemplar som senare har funnit
vägen till Uppsala och införlivats som C91, även om ingenting i Uppsalakatalogen
talar för det. Alternativt är detta ett annat exemplar som har gått förlorat i slotts-
branden.
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wid ändan, gammal götska
144 Lectiones et precationes breves ad Dominicales G.89 36 A35 lat sv

dies. Ms. på Papp. 4to
145 Revelationum liber 5 6 7 & 8 S. Brigitt. I.131 44 A32 lat
146 Breviarium. Ms. på Papp. stor 8vo58 I.230 47 A50 lat
147 Ett Dito på Pergam. stor 8vo G.135 39 A30 lat
148 Om Christi Pina, upstånd. och hädanfärd Ms. I.129 44 A31 da

Perg. 4to
149 Mässe och Gudstienst ordning för Vadstena G.90 36 A51 da

Closter. 4to Msc.
150 Skogclösters Hymnale 4to59 O.20 57 A53 lat f. 13r
151 Lectiones Historicae de sanctis svecium et O.24 59 A56 lat

patronis Ms. Papp.60

152 En Dansk Bönbok och lexer till helgon perg. I.133 44 A40 da
Ms. 8vo

153 En Dito på Latin och gammal Swenska 8vo Ms. I.110 43 A38 lat sv
154 Noch en Dito 8vo Ms. Membr. I.139 44 A36 lat
155 15 böner af passion. Ms. perg. I.95 43 A37 sv
156 En gammal Bönebok Perg. Ms. 8vo [A4a?] sv lat

Ascanius förskaffat61

157 Wadstena Closters Nunnebok Fol. och Bibliske G.92 36 A1 sv
beskrifning, begynner Adam war förste Man etc.

158 Wadstena Enspänne Bok. fol. Ms. Pap.62 I.18 40 A26 till lat sv
RA A20 da no

159 Relaciones variae papisticae, i hwilken står I.3 39 A2 sv
först Sixti Påva. stadfäst. Br. på J. Mar. psaltare

58 Bestämningen av denna och närmast följande styrks av material och format.
59 Ägdes 1603 av Aschaneus, som också har gett den detta namn, Gödel 1916, s. 220.
60 Inköptes november 1693, Schück 1935, s. 109.
61 Den enda möjliga posten i Aschaneus bibliotek är den som beskrivs sålunda:

”Gammall swensk bönebok, med gammal munkstijl. 15 böner sammansatte af H.
Nigels Amundi, och publicerat af biskop Mattis i Strengnäs, som och gaf 40 d. aflat til
huar bön”, Lundström 1906, s. 265. Anna Wolodarski, KB, föreslår KB A4a (se ovan
not 12), ett fragment om 6 blad med ”Den korsfäste Jesu ljuvliga samtal med en
syndare”, sammanställt av Nils Amundsson, generalkonfessor i Vadstena, utgivet av
Geete 1904–1905, s. 141–155.

62 Bestämningen A26, Vadstena klosters stora kopiebok, styrks av format och mate-
rial. Beteckningen ”Enspänne” syftar på att den trots sin storlek bara hade ett spänne.
Se bild i P. Ståhl 2003, s. 36.
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Ms. Swenska. Fol.63

160 Horologium aeternae sapientiae. fol. perg. I.10 40 A4 sv
gammal Swenska

161 Om Christi Pino Ms. Swenska. Fol. I.1 39 A3 sv
162 Statuta ordinis S. Brig. super regul. S. Salv. - - A62 / A6164 lat

Ms. papp. oinbundit. Fol.
163 Lectiones et cantiones annuae Ms perg. fol. I.7 40 A665 lat
164 Ärliga Renlifwes Closter Jungfruns S. Mechtildae I.13 40 A13 sv

revelationes. Fol. Ms. Papp.
165 S. Bernhardi Bok. perg. Ms. Swensk. Fol. I.123 44 A9 sv
166 Martyrologia seu descr. omnium Martyrum G.26 35 A2866 lat

Perg. Ms. 4to
167 Praedia Mensae Episcopalis Stregnensis liten 4to G.101 37 A46 till lat sv

RA A15
168 En CopieBok af Scara domkyrkias Jordebref G.141 39 A47 till lat sv

8vo perg. Ms RA A16
171 Liber seu Registrum Upsalense. Fol. perg. Ms. G.81 35 A17 till lat sv

RA A8
172 Privilegia Coenobii Vadstenensis. Ms. perg. fol. G.94 37 A23 till lat sv

RA
173 Bullae Papales de fundi Monasterii Vadstenensis. G.85 35 A22 latf. 13v

Fol. Perg. Ms.
177 Liber Consist. Lincop. 4to Ms. Mem. G.82 35 A18 till lat sv

RA A9
179 Historiae beatae Virg. Mariae. Ms Memb.67 G.126 38 Perg. 4:o 1 isl
180 Copie Bok af några Bref för Linköp. På Papper G.78 35 J11 till lat  sv ty

där mycket utskurits RA A668

181 Östgöte och Smålandz Jordebok. Fol. Ms. papp. O.37 56 G10 till RA
182 Calendar. Histor. fratrum in Gråmunka G.84 35 A21 lat

Clöster. Holm.

63 Texten i KB A2 börjar ”Sixti paafwa thæn fiærdhe stadfæstilse breff alla bwlle
medh hwilkom han stadffæsther jomffru Maria psaltara.” Alanus de Rupes ”Jungfru
Marie psaltare” var det sista verk som översattes till svenska i Vadstena 1534.

64 Bestämningen KB A62 – ”Biskop Nicolaus av Linköping stadga för Vadstena
kloster. Från Antikvitetsarkivet utan signum” enl. KB:s katalog – är ett förslag. Ett
alternativ är KB A61: ” Fragm. av Vadstena klosterreglor. Från Antikvitetsarkivet
utan signum”.

65 Missale som tillhört Härnevi kyrka i Uppland.
66 Strängnäsmartyrologiet.
67 Är med största sannolikhet isländsk, men har förbisetts av Gödel 1897, s. 292 där

den borde ha tagits med. Detta styrks av inventarierna 1720–1725, där katalogposten
för G.126 citerar Verelius latinska kataloglapp för just Perg. 4:o nr 1.

68 ”Hans Brasks politiska register”, Schück 1959, s. XIII, och 28, Schück 2008.
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Detta block som domineras av Vadstenahandskrifter (nr 127–173) följs av ett
med laghandskrifter, förtecknade av Gödel,69 ett block med antikvariska skrif-
ter, förtecknade av Schück,70 Messenius Scondia-manuskript, som undkom
slottsbranden,71 Vadstena klosters prebendebok 144772 och jordebok 1502,73

tre svenska rimkrönikor,74 ”Fru Märetas bok” (nr 298, nu KB D4) med
Alexandri Magni historia och den latinska Somnia Danielis, en dansk illustrerad
rimkrönika (nr 301, nu KB K49) med bland annat en bild av Hamlet,75 en
handskrift av Geoffrey av Monmouths Historia Britannica (nr 302, nu KB
D1311), och slutligen (nr 316) ett Missale Romanum på pergament, som inte
kan beläggas idag utan sannolikt gick förlorat i slottsbranden.

Detta avsnitt avslutas på fol. 16r: ”Här lychtas registret på de innerst i
hwalfwet stående böcker som och på de innerste 6 hyllors Böcker och Docu-
menter.”

Nästa avdelning (fol. 16v) har rubriken ”Uti andra hwalfwet öfwersta
hyllan”.76 Här fanns en stor avdelning med Stiernhielms manuskript, vidare
handskrifter av skiftande proveniens, t.ex. (fol. 17r rad 5) ”Wesselii Collecta
Ms. Fol”, nu KB A15, en sentenskommentar av Bernardus Wissel de Indagine,
magister i Rostock 1461–1462. Den kan ha ägts av Benedictus Petri, kanik i
Skara och munk i Vadstena, inskriven i Rostock 1514, och får i så måtto räknas
till ”Vadstenablocket”.77

69 Gödel 1897, s. 292–294, nr 183–204 samt nr 227 i inventariet.
70 Schück 1933a, s. 313–314, nr 211–294 (med luckor) i inventariet, däribland åtskil-

liga av Aschaneus.
71 Jämte andra egenhändiga manuskript av Messenius, nr 268–278 i inventariet.
72 ”279 Documenta Vadsten. Coenobii 4to”, 1720–1725 sign. I.128, 1758 KB A48, nu

RA D11.
73 ”297 Wadstena closters jordebook uti aflång format Ms på papper”, 1720–1725

sign. O.39, 1758 KB G12, nu RA D12.
74 Nr 291, nr 299 nu KB D2 samt nr 300.
75 Önnerfors 1967.
76 Det är inte alldeles uppenbart om detta är en del av det långa valvet i byggnad 37

eller den välvda kammaren i förstugan till byggnad 38, som Antikvitetsarkivet också
skulle få disponera.

77 Detta enligt Anna Wolodarskis katalog över de latinska handskrifterna i KB med
hänvisning till Hedlund 1977, I, s. 31–32; II, pl. 80 och Stegmüller 1948. Handskriften
har nr I.205 i inventarierna 1720–1725 och står på sid. 46 i inventariet 1722 (KB
U90:3).
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Här finns också ett antal handskrifter och tryck donerade av Johan Gabriel
Sparfwenfeldt.78 Som exempel kan nämnas (fol. 17r rad 17): ”Vita Joannae
1:me Neapolit. Reginae. Manuscript: in folio” (KB D1237), en levnadsteck-
ning över Birgittas vän drottning Johanna I av Neapel (1326–1382)79 vars kon-
fliktfyllda liv och våldsamma slut lämpade sig väl för moraldiskussion.

Efter ett 20-tal avkopierade norska och isländska handskrifter80 följer så
(fol. 18v rad 13): ”De coloribus et Lapidibus pretiosis Ms Latin Papp in 4:to”,
som jag inte har kunnat identifiera trots att ämnet är välkänt och har behand-
lats av bland annat Peder Månsson.81

Därnäst kommer ett stort block med De la Gardies donation 1686. Bland
de 109 posterna finns de jättevolymer som utgör ”De la Gardie-samlingen av
utsikter och historiska planscher”, en av Kungliga bibliotekets skatter, ur-
sprungligen sammanbragt på 1620-talet av Gustaf II Adolf.82 Vidare återfinns
här tryckta arbeten i fornkunskap, samtidshistoria och politik samt hand-
skrifter av mestadels danskt, tyskt och polskt ursprung, säkerligen gammalt
krigsbyte.

Bland latinska texter i detta block finns de ovannämnda (not 21) (fol. 20r
rad 12) ”Aurora Ms memb in 4to oblong”, d.v.s. Petrus de Riga, Aurora
(A149), och (fol. 19v rad 6) ”Salutatio Beatae Mariae Virginis 4to Ms”,
Salutatio beatae Virginis Mariae gloriosae (A39), men också (fol. 19v rad 5)
”Compendiosa descriptio Regni Romano Germanici aut. Christiano Cassio
Ms 4:to”, som inte har gått att belägga.83 Dessutom finner vi (fol. 19v rad 14)
”5 blad lösa med Chinesiska och Arabiska Caracterer” som jämte ”4. Ett

78 Flera av dem, men inte alla, finns förtecknade i en tryckt bibliografi, Lillieblad
1706.

79 Inköpt jämte flera andra handskrifter av Sparfwenfeldt i Bryssel 1689, enl. KB:s
handskriftskatalog. Den är författad av humanisten Tristano Caracciolo från Neapel
(1437–1522), se Hausmann 1976.

80 Förtecknade av Gödel 1897, s. 294–296.
81 Granlund 1968.
82 Collijn 1915.
83 Denna beskrivning av det tysk-romerska riket författades av Christian Cassius

(1640–1699), som var professor i Lund 1668–1670, men sedan åter gick i dansk tjänst.
Den finns inte belagd i Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn. Alla tre posterna åter-
finns hos Annerstedt 1894, s. 96. Om Cassius se M. L. Ståhl 1834, s. 25.
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papper af half ark med Chinesiska Caractherer” i början av inventariet ställer
frågan om Sveriges förbindelser med Kina. 84

I slutet av De la Gardie-förteckningen finns en post som saknas i den av
Annerstedt tryckta listan nämligen en ”Mounitz[ions] quadrant”, ett rikt-
instrument för artilleriet med vilket man ställer in kanonernas skjutvinkel.85

Inventariets sista avdelning innehåller pergamentsbreven, vilka också har
befunnit sig i valvet, fördelade i ”knippor” och ”lådor” och ”på hyllan vid
dörren”. Där märks ”En låda med några inbundna bref nembl. Scara Präste-
mäns bref” vilket motsvarar nr G.83, sid. 35 i inventariet 1722 (KB U90:3) och
KB hs A19, nu RA A12 Registrum de bonis prepositure Scarensis.

Därefter en lista med blandade kopparplåtar, handskrifter och brev, run-
stavar, varjehanda antikviteter förtecknade av Arne 1931, och sist (fol. 25r
överst) ”Dhe skånska Closterbrefuen i åtskilliga bundtar, huilka Vestius och
Meyer registrerat”.86

Efter slottsbranden den 7 maj 1697 fördes det som räddats av arkivet först
till ”Beridarehuset” på Helgeandsholmen vid södra strömgrenen, nu kallad
Stallkanalen, sedan den 10 maj till ”Greve Pers hus” på tomten vid norra
strömgrenen. Detta byggdes efter 1645 av statssekreteraren Anders Gylden-
clou, såldes 1654 till riksdrotsen Per Brahe och drogs år 1696 in av kronan.
Huset var 21 m långt i fyra våningar med trappgavlar i holländsk stil.
Antikvitetsarkivet tilldelades tre rum på andra våningen (B, C, D) och en

84 Det halva arket återfinns även i inventarierna 1720–1725 i antikvitetssamlingens
värdeskåp tillsammans med varjehanda fornsaker. De 5 bladen ur De la Gardies dona-
tion kan inte senare spåras och har sannolikt gått förlorade i slottsbranden. Det första
litterära belägget för svensk närvaro i Kina är Nils Matson Kiöpings reseberättelse
1667. Se även Arne 1956, s. 132–146 om svenska läkare i holländska Ostindiska kom-
paniet och Nyberg 2001, s. 6–7.

85 Tack till Dr Michael Korey, Mathematisch-Physikalischer Salon, Dresden, för en
förklaring till den ovanliga termen. Han uppger att dylika kvadranter finns i Livrust-
kammaren. Ett exemplar i Armémuseum från den aktuella tiden kan ses på:
www.digitaltmuseum.se, sökord: ”kvadrant” (inventarienr 23737) [besökt 140922]; ett
instrument av annan typ i Skokloster daterat 1648 ses på: http://emuseumplus.lsh.se,
sökord: ”riktningsinstrument” (inventarienr 10616) [besökt 140922].  Dylika
instrument har av gammalt ingått i slottsbibliotekens samlingar. Om det klarade
slottsbranden och var det i så fall befinner sig idag återstår att utreda. En fråga till
Livrustkammaren om det där finns något exemplar utöver dem i Skokloster har ännu
inte besvarats.

86 Skånebreven kom till Antikvitetskollegiet 1689 i samband med reduktionen, Fritz
2009, s. [11], n. 46.

http://www.digitaltmuseum.se,
http://emuseumplus.lsh.se,
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välvd kammare i bottenvåningen vid källartrappan (nr 9) där till en början
pergamentsbreven och handskrifterna förvarades. De övriga rummen i botten-
våningen disponerades av riksarkivet, rummen på andra våningen av riks-
arkivet och husgerådskammaren.87

Plan av bottenvåningen och våningen 1 tr. upp i ”grefve Pers hus”. Bilaga till
Johan Peringskiölds memorial om antikvitetsarkivets lokaler 27/11 1701.88

Johan Peringskiöld avled den 24 mars 172089 och efterträddes av sonen Johan
Fredrik som dock avled redan den 2 mars 1725. Han upprättade inventarier
över samlingarna 1720 och 1722, som visar att han ”hade varit betänkt på att
efter vissa principer ordna samlingen. Mynten hade katalogiserats, fornsakerna
hade uppdelats i sådana av guld, silver och annan materia, de tryckta böckerna
hade skilts från handskrifterna, och dessa senare hade han börjat att ordna
efter vissa principer, men ej hunnit slutföra arbetet då han efter blott några års

87 Om greve Pers (Per Brahe d.y:s) hus och Antikvitetsarkivets rum där efter slotts-
branden, se Helgeandsholmen 1982, s. 366–379, särskilt s. 370, 377.

88 RA, Kanslikollegium, Inkomna skrivelser sign. E.IV.8.
89 Han var ”jämte [numismatikern] Keder den siste av den karolinska tidens

fornforskare och med honom sjönk också antikvitetskollegiets och arkivets storhetstid
i graven” Schück 1935, s. 201.
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chefstid rycktes bort”.90 Till hans efterträdare utsågs den 3 april aktuarien vid
Riksarkivet Johan Helin (1679–1753).91

Inför hans tillträde inventerades arkivet den 23 april 1725. Inventerings-
instrumentet är prydligt skrivet men opaginerat, uppenbarligen avskrivet efter
Johan Fredrik Peringskiölds inventarier, fastän bokstavssignaturerna saknas.

Uppställningssign. inv. 1722 (U90:3) och Helins kat. 1730-tal (U91:1) Sidnr. 1722
A. Gamla fynd.92 60
B. Bibliothequet i främsta rummet och närmast dörren 1
C. Uthi mellanrummet 1
D. Doubletter. [Finns endast som rubrik i Helins katalog U91:1]
E. Noch Tryckte Böcker i mellanrummet 20
F. Tilkiöpte böcker af Secr. J. Fr. Peringsk. [Endast i 1725 års inventarium]
G. Handskrefne Böcker, uti det hwita skåpet förwaras följande uppå Papper skrefne 23
H. Messenii Autographa etc 39
I. Böcker i mellanrummet, endels in membrana och på papper midt emot dörren. 39
K. Noch skrefne 47
L. Noch igenfundne Böcker, stälte i mellanrummet 65
M. Någre Saker under Sal. Cancellie Rådet Peringskiöld afcoperade, i Skåpet på södra
sidan i det främsta rummet 47
N. Uthi Skåpet på norra sidan i det främsta rummet 51
O. I mellanrummet i Bruna skåpet [I U91:1 betyder ”O” ” Donat. Sparfwenfeld”] 55
P. Donat. Sparfwenfelt.93 [”P” saknas i U91:1]

90 Schück 1935, s. 318.
91 Schück 1935, s. 248. Levnadsteckning i Biographiskt lexicon 1835–1857, vol. 6,

s. 93–98, Bergh 1916, s. 219, Schück 1935, s. 273–276. Helin var son till en handlande i
Stockholm, disputerade 1702 i Uppsala för professorn i latinsk vältalighet Johan Arent
Bellman, reste i Tyskland, Nederländerna, Frankrike och Italien 1704–1707, blev 1710
aktuarie i Riksarkivet, blev 1719 förbigången vid tillsättningen av chefstjänsten där,
men var samma år sekreterare i bondeståndet i riksdagen. Han var en ambitiös och
hjälpsam ämbetsman, väl ansedd för lärdom och gott minne, men har inte efterlämnat
något enda vetenskapligt arbete. Schück menar att hans dominerande egenskap var
”en fruktansvärd lättja” och”att han tydligen saknade allt intresse för den vetenskap,
till vars främste representant han utsetts”.

92 ”Förteckning på den fynd som i Kongl. A.A. förwaras uti Skåpet, i mellan-
rummet”, U90:2 sid. 60. ”Efter det förra inventarium betyder Lit. A gamla fynd”,
U91:1 sid. 1.

93 Här åsyftas den donation som förtecknas i katalogen Lillieblad 1706, i synnerhet
den del s. 77–92 som författats av Peringskiöld.
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I ”främsta rummet” (B) på andra våningen i ”greve Pers hus” fanns en samling
av tryckta böcker, betecknad ”B” i 1722 års inventarium.94 I ”mellanrummet”
(C) där huvuddelen av arkivet förvarades, fanns tre sviter tryckta böcker, en
betecknad ”C”,95 en med rubriken ”Noch in Folio”,96 och en svit rubricerad
”Noch Tryckte Böcker i Mellanrummet” och betecknad ”E”.97

KB-inkunabel 964, Hartman Schedels Liber chronicarum, Nürnberg 1493,
frampärmens insida med anteckningar av Johan Hadorph och Sten G. Lind-
berg. Foto: Göran Bäärnhielm.

I E-sviten av tryck ingår ett 15-tal liturgiska böcker från svensk senmedeltid.
Därefter följer ”Böcker med kopparstick” nämligen den ovan omtalade De la
Gardie-samlingen av utsikter och historiska planscher.

94 Schück 1935, s. 316. Ett ”B” är tillfogat med blyerts i inventariet 1722 (U90:3)
men det är oklart om det har gjorts av Johan Fredrik Peringskiöld eller av Johan Helin.
Vid inventeringen den 23 april 1725 (KB U90:7), inför Helins tillträde, förtecknades
57 folianter, 71 volymer in quarto, 39 in octavo, 6 in duodecimo.

95 1725: 38 folianter, 26 kvarter, 23 oktaver. Det kan förtjäna nämnas att den första
folianten i C-sviten är Hartman Schedels Liber chronicarum, ”Nürnbergkrönikan”, från
1493, ett exemplar som förut tillhört ett kartusiankloster i Braunau, i Böhmen, nu KB
Inkunabel 964. Den har Sparfwenfeldts namnteckning på titelbladet. På frampärmens
insida står med Hadorphs hand: ”Denna Bok är tryckt på Sten Stures bekostnad i
Nürnberg 1493” vilket upprepas i inventariet 1722 (U90:3), s. 13, med anmärkningen
”som Hadorph annoterat”. Anteckningen i frampärmen är dock överstruken med
blyerts, säkerligen av bibliotekarien och bokhistorikern Sten G. Lindberg
(1915–2008), som har tillfogat ”orimligt, se bl. CCLXXXII” vilket hänvisar till kröni-
kans kapitel om Sverige. Kanske är det Sten Stures gynnande av kartusianklostret i
Mariefred som ligger bakom Hadorphs antagande. Sten Sture tros också ha varit född
samma år som Hartman Schedel, 1440.

96 1725: 10 folianter, 12 kvarter, 3 oktaver.
97 1725: 12 folianter, 26 kvarter, 13 oktaver och 5 in duodecimo.
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I inventariet 1725 följer sedan två sidor med förvärven under Johan Fredrik
Peringskiölds chefstid 1720–1725. Däribland ett exemplar av Birgittas uppen-
barelser, Lübeck 1492.98

Därnäst förtecknas ”Handskrefne Böcker, Uthi det hwita skåpet, uppå
Papper skrefne”, betecknade ”G” i 1722 års inventarium. Listan omfattar 144
nummer, där de första 47 är isländska, de följande av blandat innehåll, flera på
isländska eller översättningar därifrån. Nr 74–96 utgör ett block bestående av
Vadstenahandskrifter och andra från i huvudsak svensk medeltid. De flesta
finns i inventariet 1693 men fyra tillkommer:

Nr och text Signum Sid. KB sign. Spr
79 Liber Ecclesiae Lundensis in pergameno. G.79 35 A20 till lat da

pagg. 272. scribitur 1494 per Boetium RA A11
Johannis Theol. Baccal. et cantorem Lundensem.

80 Specification uppå Lunds domkyrckio tillhörige G.80 35 RA B29 lat da
skrifter in papiro.99

93 En bok in membrana af åtskilliga Papistiska G.93 37 A5 sv
traditioner och betraktelser, defect. begynnelsen
och ändan äre bortskurne doch begynnes främsta
Rubricen: här gifwir Christus redhelikan dom mot
tholikom som nu är sakt100

I slutet av G-listan möter vi:

136 Nicolaus Lyranus in Apocalypsin etc G.136 39 A7 lat

Den följande förteckningen är 1720 rubricerad ”Följande suiten förwaras ner i
hwalfwet” vilket väl syftar på skrubben med trappan i bottenvåningen, men
1722 har den flyttats upp en trappa och rubriceras ”Böcker i Mellan-rummet,
endels in membrana och på Papper” med beteckningen ”I”.101 Alla finns med i
det tidigare inventariet utom två:

98 Schück 1935, s. 225.
99 Detta är tyvärr inte någon katalog över domkyrkobiblioteket utan den s.k. Skåne-

brevsförteckningen, en volym om 1268 sidor som sammanställdes i Antikvitetsarkivet
av Magnus Westhius 1685–1692 då Skånebreven i samband med reduktionen kom till
Stockholm. Dess första avdelning omfattar ”Lunde domkyrkios tillhörige breef och
skriffter”. Den finns nu i RA med signum B29, se Fritz 2009, s. [11] not 46.

100 Birgittas uppenbarelser.
101 1725 omfattade den 231 nummer och ”måste betecknas såsom ännu oordnad, då

innehållet är fullkomligt heterogent, isländska, norska, danska och svenska hand-
skrifter om vartannat; majoriteten utgjordes av lagböcker.” Schück 1935, s. 317.
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74 Mathiae Laurentii Speculum Virginum I.74 43 A8 sv
förswenskad af Peregrini och Theodorae dialogo
in membr. fol.

137 En gammal Psaltare och böner in membr. I.137 44 A29 sv
med ett Calendario framföre.

Därefter följer en förteckning rubricerad ”Noch skrefne” d.v.s. handskrifter
betecknad ”K” innehållande 14 titlar i genealogi inklusive vapenböcker, bl.a.
den ovan omtalade krönikan med ett porträtt av Hamlet (KB K49).

Därefter en avdelning 1722 rubricerad ”Noch igenfundne böcker ställte i
Mellanrummet” och betecknad ”L”, där samma L-nummer kan syfta på tre
olika titlar beroende på format.102 Här finns handskrifter av Stiernhielm, Örn-
hielm, Aschaneus, Peringskiöld samt åtskilliga förvärvade av Sparfwenfeldt
under hans utrikes resor. Dessa väcker särskild nyfikenhet genom sina inter-
nationella utblickar liksom en notering som denna i Stiernhielmsmaterialet:
”Notata obscuriora ex passionario veteri.”103

Bland folianterna märks det ovannämnda antifonariet ur Aschaneus biblio-
tek:

11 Communis piusque modus dedicationis et L.11 66 A16 lat
consecrationis Ecclesie Dei, etc. på pergament

Bland kvarterna:
10 Petri Prioris addictiones ad regulam Salvatoris, L.10 66 A45 lat

på pergam.
14 Pauli Justen Chronicon Episcoporum Aboensium L.14 66 D28 lat

Den första titeln har Vadstenaproveniens och den andra är en biskopskrönika
sammanställd av Åbobiskopen Paulus Justen, d. 1576, tryckt först 1799.

102 1725: 17 folianter, 19 kvarter, 21 oktaver.
103 Den står efter katalogposten för ”Vocabula veteris linguae Gallicae”, KB U90:3

sid. 66 nr. 8, och motsvarar nu i KB Fd2:4. I realkatalogen tillfogas ”Ex Aventino”
vilket möjligen syftar på den bayerske historikern och filologen Johannes Aventinus
(1477–1534). Innehållet utgörs av 65 sidor excerpter av ord och uttryck, men är inte av
Stiernhielms egen hand. Det excerperade ”passionariet” är enligt Schück 1933, s. 128,
Vadstenahandskriften KB A3 ”Wars Herra Pino bok”, senast utgiven av Jonas Carl-
quist 2006. Första uppslagsordet ”Jorsala haff” är hämtat ur Ett fornsvenskt legendarium,
vol. 1, utg. G. Stephens, enligt nordisten fil.dr Patrik Åström, som också hänvisar till
Skoklosterhandskriften 3, nu RA E8900.
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Efter Johan Peringskiölds stora avskriftssamling av pergamentsbrev, märkt
”M” följer en samling ”Uthi skåpet på norra sidan i det främsta rummet” rub-
ricerad ”Ex scriptoribus exoticis” och märkt ”N”. Den innehåller mestadels
danska skrifter med historiskt och antikvariskt innehåll, men också nr N.24
”Sermones sacri, manu antiqua”, nu med signum KB A52, som är en prediko-
samling från 1500-talet, sannolikt från Vadstena.104

Därnäst följer i inventariet ”Manuscripta ex Scriptoribus Sveticis” likaså
märkta ”N” och med historiskt och antikvariskt innehåll, 64 folianter. Däri-
bland nr 48 Rasmus Ludvigssons ”Collectanea ad Chronicon Regum Sveciae”,
nu KB D1, samt åtskilliga volymer med kopierade privilegie- och andra brev.

En samling ”I mellanrummet i Bruna skåpet. In Folio”, betecknad ”O”105,
börjar med Jomsvikingasagan och Rolf Krakes saga men får sedan ett blandat
topografiskt-antikvariskt innehåll med bland annat åtskilliga jordeböcker från
1400- och 1500-talet, från Uppsalastiftet och annorstädes.106 Här ingår en svit
”codices oblongi” med bland annat (nr 38–39) Sko och Vadstena klosters
jordeböcker men också (nr 42–44) viktiga handskrifter av Rimkrönikan och
Alexandersagan, vilka nu utgör KB D2 (”Spegelbergs bok”), KB D3 (”Fru
Elins bok”) och den ovannämnda KB D4 (”Fru Märetas bok”) där också
latinska texter ingår. Mycket kommer från Martin Aschaneus bibliotek, och
här finns åtskilligt av intresse. De flesta har behandlats ovan, men fem till-
kommer:

Qv 19 Varia documenta coenobii Wadstenensis O.19 57 Oidentifierad107

Qv 39 Legenda Sanctorum etc. Latin och Swenska O.39 57 A54 lat sv
Qv 40 Chronica Episcoporum Lincop. item O.40 57 D27 sv

Reg. Sueciae etc.
Qv 46 Fragmentum ex Revelationibus Birgittae, O.46 58 A44 sv

in membrana på Swenska
Qv 47 Vita Birgittae in membrana O.47 58 A33 sv

“Åfwan på bruna Skåpet” omtalas slutligen 16 foliovolymer av Gudmund
Olais isländska lexikon. I ”Lilla blå skåpet” förvarades recesser. ”Uthi

104 Så enligt Anna Wolodarskis tjänstekatalog över KB:s latinska handskrifter.
105 1725: 53 folianter, 69 kvarter, 32 oktaver.
106 Jordeböcker och räkenskaper fördes senare i Helins signaturschema till avdel-

ningen G som vid arkivets upplösning 1780 i sin helhet fördes till Riksarkivet.
107 O19 saknas i katalogerna U91:1 och U91:2:1 vilka utgör konkordanser mellan

1720-talets uppställningssignaturer och Helins nu gällande signaturschema.
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Hwalfwet”, d.v.s. i skrubben med källartrappan på bottenvåningen förvarades
åtskilliga lådor med pergamentsbrev, fördelade på elva hyllor.

Sist kommer avdelningen ”A” under rubriken ”Förteckning på dhe fynd
som i Kgl A. A. förwaras uti skåpet i mellanrummet”. Här uppräknas guld-
föremål och mynt, vidare “Några andra Antiquiteter” bland vilka vi finner
”En gammal Papistisk Bönebok på Pergament under titul: Mariae Örtegård
med 2:ne radband”,108 alltså en volym med samma titel som den bekanta KB
A12, den svenska versionen av birgittasystrarnas veckoritual Cantus sororum,
som förvarades under nummer G.87 i ”Vita skåpet” i ”mellanrummet”. I
Helins kataloger U91:1 och U91:2:1–2 kom den att blandas ihop med KB A43
och kan inte längre återfinnas.109 Här finns också det ”arck med Chinesiska
bokstäfwer” som 1693 förvarades i ”Wäggskåpet”.110

Fallet med A43, Ingegerd Ambjörnsdotters bönbok, ca 1501–1527, en av de
vackraste Vadstenahandskrifterna från denna tid, är instruktivt för Antik-
vitetsarkivets insamlingsprinciper. Den tillhörde 1585 jesuitkollegiet i Stock-
holm, och kom därför såsom varande utländsk till det kungliga bibliotekets
avdelning för teologi,111 inte till Antikvitetsarkivet. Tydligen har Vadstena-
proveniensen senare kommit i dagen och den har införts i Helins katalog

108 Återfinns i inventarierna 1720–1725, i U90:3 1722 på sid. 64, Arne 1931, s. 90.
109 Förväxlingen bygger på en anteckning i Helins katalog U91:1 sid. [33] avdel-

ningen ”Andeliga böcker på pergament in quarto” som uppenbarligen avser två sepa-
rata handskrifter. Dels ”-- G[amma]l Bönebok på Latin och Swensko. NB Gud wetta
Sanning af thessa aflat [vilket är ett citat ur handskriften fol. 167r ’gudh weth san-
ningh aff thesso afflat’]” vilket avser den som nu är A43. Dels: ”A. (En g[amma]l
Papistisk [överstruket]) Mariae Örtegård (på perg. [överstruket])” vilket avser den nu
aktuella och uppenbarligen förkomna volymen i antikvitetssamlingen där bokstaven
”A” syftar på just denna samling. I konkordansen U91:2:1 har dessa katalogposter
slagits ihop och fått löpnummer 43: ”43. A. En gammal Papistisk Bönebok på
Pergament, under titel Mariae Örtegård” Schück 1935 påpekar, s. 323, att Helin gjorde
sin katalog enbart efter Peringskiölds inventarium 1725 utan att hantera själva hand-
skrifterna. Det har därför uppstått oklarheter, vilket detta är ett exempel på.

110 Ovan not 35. Arne 1931, s. 90. Det nämns i ett katalogutkast 1750 (Antikvitets-
arkivet D1:8 ATA) under rubriken ”Miscellanea hwar af en dehl icke förtienar stå
ibland Antiquiteter” men kan sedan inte spåras. De 5 breven med arabisk och kinesisk
skrift ur De la Gardies donation 1686 som förtecknas i 1693 år inventarium fol. 19v
rad 14 kan inte spåras efter slottsbranden och har sannolikt gått förlorade i denna.

111 I KB:s handskriftskatalog 1734 (U125e) har den signum ’Theol. in 4:o 29 ”Preca-
tiones sacrae in perg in 16:mo”’ vilket också kan anas på ryggetiketten. I Berchs kata-
log 1758 (U93) kallas den ”Breviarium latinum”. Handskriftsbeskrivning i Hedström
2009, s. 437–448.
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U91:1 under avdelningen ”Andeliga böcker på pergament in quarto”, men
utan den hänvisning till Peringskiölds inventarier som brukar finnas i denna,
eftersom den aldrig har varit införd i dessa inventarier.

Den motsatta rörelsen ägde också rum. I juli 1742 överlämnades 38 ut-
ländska handskrifter från Antikvitetskollegiet till KB. Tre av dessa hade ägts av
Aschaneus, flera hade kommit från De la Gardie, åtskilliga från Sparfwenfeld.
Flera var på latin men majoriteten på moderna språk, tyska, franska, italienska,
polska.112

Att fortsätta Johan Fredrik Peringskiölds katalogiseringsarbete betraktade
efterträdaren Johan Helin som sin viktigaste uppgift. Den 31 december 1725
inlämnar han en ”consignation” – ett arbetsprogram – till sin arbetsgivare
kanslikollegiet som innehåller ett klassifikationsschema med de huvudgrupper
som sedan kom i bruk:113

1) Handskrifter som angår andliga och kyrkliga saker.
2) Gamla svenska lagböcker.
3) Gamla norska, danska och jutska lagböcker.
4) Gamla svenska och isländska historier och sagor med översättningar och
avskrifter.
5) Gamla svenska historier, krönikor och historiska berättelser från senare tider.
6) Historiska manuskript som angår angränsande nationer och andra.
7) Genealogiska samlingar och arbeten.
8) Antikvariernas inlevererade arbeten.
9) Miscellanea som inte tillhör någon av dessa klasser.

Varje handskrift skulle ”recenseras” (beskrivas) enligt den metod som iakttogs
i ”alle wäl inrättade archiwer och Bibliothequer”, ”skolandes jag detta arbetet
eljest så inrätta, at igenom särskilte tekn och annotationer gifwes wid handen,
vnder hwad n:o och titul det warit anfördt wid de förre Inventarierne”. Under
sin Grand Tour 1704-07 besökte Helin både Leiden, Paris och Rom och har
säkert kunnat lära sig det senaste inom arkiv- och biblioteksväsendet. Dess-
värre fullföljde han inte sitt ambitiösa katalogiseringsprogram. Det ådrog ho-
nom obehag i samtiden och har på ett bestående sätt skadat hans eftermäle.114

112 Förteckning i U125e.
113 Schück 1935, s. 319.
114 Schück 1935, s. 323. Fritz 2009, s. [32] ger en mera positiv bild: ”Sedd ur den har

aktuella synvinkeln, diplomatarieverkets, framstår nämligen Johan Helins chefstid
(1725–1750) inte fullt så dyster och efterföljaren Carl Reinhold Berchs (1750–1777; se
ovan) inte fullt så märklig som hos Henrik Schück och Sten Lindroth, vilka har ett
bredare perspektiv”.
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Något gjorde han dock för katalogiseringsarbetet. I KB finns tre för-
teckningar som vittnar därom. Den första (KB U91:1) har av Klemming fått
rubriken ”Antiqvitets Arkivets Handskrifts Katalog; första försöket till ord-
ning efter innehållet”. Handskrifterna är i vänsterspalten försedda med sina
uppställningssigna enligt inventarierna och är ordnade i ämnesgrupper, men
dessa är sinsemellan i oordning.

Den andra förteckningen (KB U91:2:1) är strukturerad enligt det nya sig-
naturschemat:

A) Gamla böcker angående andeliga saker på pergament och papper.
B) Lagböcker, svenska.
C) Lagböcker, norska, danska, isländska.
D) Manuskript angående svenska historien.
E) Peringskiölds avskrifter.
F) Antikvariernas arbeten och samlingar.
G) Gamla jordeböcker och räkenskaper.
H) Genealogica.
I) Äldre kopior av gamla brev.
K) Manuskript angående danska historien.
L) Codices Manuscripti Islandici.115

Rubrikerna anger också vilka skåp böckerna står i. Vänsterspalten innehåller
dels böckernas uppställningssignaturer enligt inventarierna, dels en löpnum-
rering enligt det nya signaturschemat, som sedan är den som används i Berchs
katalog 1758 och i KB:s nuvarande handskriftssamling. Detta är således en
konkordans mellan det gamla och det nya, nu använda uppställningssystemet.

Den tredje förteckningen (KB U91:2:2) följer samma signaturschema, som
nu återfinns på första sidan. Inventariernas uppställningssigna är borttagna,
liksom rubrikerna som berättar vilka skåp böckerna står i, och endast den nya
löpnumreringen står kvar.

Dessa förteckningar är inte daterade, men de måste ha tillkommit antingen
före eller i samband med den räfst som Antikvitetsarkivet utsattes för under
1740-talet efter hattarnas seger 1739 och en nyordning i kanslikollegiet.
Urtima riksdagen krävde i maj 1741 närmare underrättelse om vad Antik-
vitetskollegium gjort, och Helin svarade sent omsider utförligt. ”Mindre
sekreta deputationen” visiterade arkivet, levererade skarp kritik för ”ofull-
komligt arbete”, ”oreda och oordning” och föreslog arkivets indragande. Men
i sekreta utskottet fick Helin stöd av sin vän Erik Benzelius, biskop i Lin-

115 Schück 1935, s. 323.
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köping och ledande hattpolitiker, som kallade honom ”en lärd och därjämte
saktmodig man” och inget mera hände. Benzelius avled dock 1743, och riks-
dagen 1746 väckte på nytt frågan om indragande.116

Men i stället förordnades den från Paris återkomne numismatikern Carl
Reinhold Berch att biträda Helin. 1747 efterträdde han honom i praktiken och
1750 utnämndes han till arkivchef i dennes ställe. 1751–1767 var Antikvitets-
arkivet och Kungliga biblioteket sammanslagna, men först 1769 kunde Berch
med sina samlingar lämna greve Pers hus och flytta in i slottet fast det hade
varit färdigbyggt sedan 1754.117

Berch grep sig genast an med den viktigaste uppgiften, nämligen att upp-
rätta kataloger över samlingarna, först över mynt och medaljer, sedan över
tryckta böcker.118 Av dessa behöll han ca 450 arbeten, som han ansåg behöv-
liga för ett antikvariskt-historiskt forskningsinstitut. Bland dessa fanns många
bibliografiska rariteter: Breviarium Lincopense 1493, Breviarium Strengnense
1495, Breviarium Scarense 1498, Breviarium Arosiense 1513, Breviarium
Nidrosiense 1519, Uppsalamissalet 1513, samt Gothans Birgittaupplaga 1492.
Återstoden överförde han till Kungliga biblioteket eller sålde. Ca 1758 gjorde
han en noggrann katalog på lösa blad över de svenska medeltidshandskrif-
terna, som sedan renskrevs i två foliovolymer.119 Ett enormt arbete lade han
ner på att katalogisera medeltidsbreven. Några resurser att ge ut dem i ett
diplomatarium fanns det ännu inte.120

Vid samma tid förvärvades en medeltidshandskrift som hör till de mera
märkliga, nämligen John Arderne, De arte phisicali et de cirurgia, 1412 (KB
X118), en 542 cm lång pergamentsrulle med medicinska planscher. Den på-
träffades under en resa i Skåne av Nils Wessman, som var assessor i Antik-
vitetsarkivet, och inköptes 1758 med särskilt statsanslag men för biblioteket,
inte arkivet.121

En annan assessor och resenär var Nils Reinhold Brocman (f. 1731), som
när han alltför tidigt avled 1770 till Antikvitetsarkivet testamenterade sitt
bibliotek med ett tiotal liturgiska handskrifter från tiden kring 1500, däribland

116 Hela denna process skildras av Schück 1935, s. 365–397.
117 Schück 1936, s. 102.
118 Schück 1936, s. 346. Bokkatalogen har i KB signum U95.
119 Schück 1936, s. 346ff. Handskriftskatalogen har i KB signum U93.
120 Schück 1936, s. 349.
121 http://www.kb.se/samlingarna/Handskrifter/Smakprov/fornsvenska/phisicali/

[besökt 140922]. Den har förknippats med Erik av Pommerns drottning Filippa, men
det betvivlas i den nyutkomna Ardernes Practica 2014.

http://www.kb.se/samlingarna/Handskrifter/Smakprov/fornsvenska/phisicali/
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ett Missale Lincopense (KB A97) och en predikohandledning av Alanus ab
Insulis (KB A106).

Ännu medan Berch levde bestämdes att Antikvitetsarkivet skulle avveck-
las.122 När han avled 1777 tillsattes Gudmund Jöran Adlerbeth som antiquarius
men 1780 skingrades huvuddelen av samlingarna och fördelades mellan KB
och Riksarkivet. Antikvitetsarkivet upplöstes dock inte formellt utan levde
vidare och förenades med Vitterhetsakademien när denna tillkom 1786.123

Fördelningen av material mellan Kungliga biblioteket och Riksarkivet ”blev
ganska orimlig” menar Schück.124 Riksarkivet fick avdelningarna G (jorde-
böcker), H (genealogi), I (äldre kopior av gamla brev). Kungliga biblioteket
fick allting annat: A (andliga böcker och kyrkohandlingar), B (svenska lagar),
C (icke svenska lagböcker), D (historiska och vittra handskrifter) samt alla de
isländska handskrifterna. F (antikvariernas skrifter) borde ha stannat i antik-
vitetsarkivet men gick till biblioteket liksom medeltidsbreven, fastän Riks-
arkivet hade varit det rätta. 1821 lånades dock medeltidsbreven till Riksarkivet
för Johan Gustaf Liljegrens arbete med Svenskt Diplomatarium och 1847 för-
des de dit även formellt genom ett regeringsbeslut. 125

Något dussintal handskrifter har senare flyttats från Kungliga biblioteket
till Riksarkivet, och någon enstaka (A 22) i motsatt riktning. Ännu 1882 kom
det fram handskrifter i Kungliga biblioteket som uppenbarligen tillhört Antik-
vitetsarkivet men som har saknat signum och inte varit antecknade i dess kata-
loger.

De verk som har behandlats här ovan är ca 180 till antalet, inklusive oiden-
tifierade och förlorade verk. Av dessa är det 105 som är på latin eller latin
jämte något annat språk, svenska, danska, norska, franska eller italienska. Den
övervägande delen tillhör medeltidslitteraturen, medan ett knappt tjugotal till-
hör nylatinet, därav tio från nordisk miljö, fyra från spansk-italiensk miljö, de
senare vanligen anskaffade av Sparfwenfeld. Så många som ett 20-tal kombi-
nerar latin och svenska eller något annat språk, vilket är naturligt i kloster-

122 Lindroth 1978, s. 636.
123 Uppgift hämtad från http://www.visualarkiv.se, sökord: ”Antikvitetskollegiet och

Antikvitetsarkivet” [besökt 140922].
124 Schück 1936, s. 644. Han är ytterligt kritisk mot Antikvitetsarkivets upplösning

och det sätt på vilket den genomfördes, men överdriver följderna. Arkivet fick leva
kvar med två tjänster och förenades 1786 med Vitterhetsakademien (ATA arkivhis-
torik). Materialfördelningen var delvis dåligt genomtänkt men ”kanske inte fullt så
långsökt som den idag kan förefalla” (Fritz 2009, s. [15]) och korrigerades senare.

125 Fritz 2009, s. [15] och [36–37] not 156, Bergh 1916, s. 398.

http://www.visualarkiv.se,
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miljön eller när det gäller jordeböcker och andra kyrkohandlingar. Antalet
svenska handskrifter är i detta urval är ca 37 vartill kommer 9 italienska, 7 st
tyska, 7 danska, 5 franska och 4 polska.

Totalmängden handskrifter enligt inventariet 1725 är bortåt 1000 om man
räknar med de ca 90 avskriftsvolymerna samt brevsamlingens knippor och
buntar. 132 volymer utgörs av latinska texter, avskrifter och brevsamlingar ej
medräknade. 57 av dessa är medeltidstexter medan 75 tillhör nylatinet. 67
volymer är språkligt blandade eller osäkra, huvudsakligen antikvariernas
skrifter (F-serien), kopie- och jordeböcker (J- och G-serierna, nu i Riks-
arkivet).

Till dessa kan läggas de tio Brocman-handskrifterna (A96, A96a, A97–99,
A104–108, A182) vilkas väg till KB inte är helt klarlagd, och de sex som har
kommit från Antikvitetsarkivet utan signum 1854-1882 (A59–62, A64, A65A).

Några få latinska handskrifter har i KB:s katalog getts en hypotetisk pro-
veniens från Antikvitetsarkivet (A122, en Bureushandskrift; A129, ett officie-
fragment; A132, ett fragment ur Brocmans samling).

De tryckta böckerna var 1725 ca 340 till antalet varav ca 200 på latin och av
dessa ett 15-tal medeltidstryck. 1780 hade antalet ökat till ca 450. Latinet har
fortfarande en stark ställning i den lärda världen även om den försvagas under
1700-talet.

Till kuriosaavdelningen får man kanske räkna de sex kinesiska och arabiska
texterna som jag inte har kunnat spåra upp i de bevarade samlingarna, liksom
riktkvadranten ur De la Gardies donation, som snarare hör hemma i arsenalen
och möjligen är en av de som idag förvaras i Armémuseum och Livrust-
kammaren. Antikvitetssamlingen, d.v.s. fornsakerna och mynten, som inte alls
har behandlats i denna uppsats, hade till viss del karaktären av ett kuriosa-
kabinett. Sådana inslag fanns också i det egentliga slottsbiblioteket. Orienta-
listen Gustav Peringer Lillieblad, Johan Peringskiölds bror, som var kunglig
bibliotekarie 1703–1710 förtecknar i sin katalog judiska föremål som en ”skils-
mässosko” och en tefillin, en bönekapsel.126

Men huvuddelen av handskriftssamlingen utgjordes av laghandskrifter127

och isländska sagor.128 Och ett betydande bibliotek av tryckta böcker hade an-
skaffats, där en ansenlig del var på nylatin och 1780 liksom de flesta handskrif-
terna kom till Kungliga biblioteket.

126 Csato 2007, s. 168.
127 Bäärnhielm 2004.
128 Gödel 1897.
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En prodansk smädedikt av Heinrich Braker
från det stora nordiska kriget

Elena Dahlberg

I föreliggande artikel presenteras en latinsk propagandadikt från det stora nor-
diska kriget.1 ”Serenissimo et potentissimo Dan. Norveg. Gothor. Regi
Friderico IV, Monarchae Augustissimo” skrevs av Heinrich Braker, pastor i
danska Flensburg, och trycktes 1711. Den arton verser långa dikten författades
efter svenskarnas nederlag vid Poltava 1709 och huvudtemat i den är Karls
XII:s gudlösa allians med turkarna. Texten innehåller många av de tidstypiska
komponenter som man förväntar sig att möta i denna typ av propagandapoesi.
Dikten ges ut här tillsammans med en översättning till svenska och en
kommentar som belyser dess antika och tidigmoderna element samt vissa
ordval och stilistiska grepp.

Sedan första hälften av 1500-talet befann sig danska och svenska poeter i
ständig polemik med varandra. Det handlade om propagandapoesi av olika
slag, såväl längre episka verk på hexameter som korta epigram och anagram-
matiska verser. Vissa texter finns bara bevarade i handskrifter, andra är till-
gängliga genom tidigmoderna utgåvor.2 Intresset för och behovet av att föra
krig på latinsk vers var av olika grad i de två nordiska grannländerna, beroende
på vilken period inom det tidigmoderna spannet vi väljer att studera. Den
mest produktiva tiden med avseende på antal propagandadikter som skrevs i
Danmark var åren för Karl X Gustavs danska krig (1657–1660).3 I Sverige var
man flitigast under det stora nordiska kriget. Den främsta förklaringen till
detta fenomen ligger i att dansk latinitas hade haft sin blomstringstid betydligt
tidigare, då Danmark varit mycket snabbare med att anamma den kontinen-
tala humanistkulturen i samband med reformationen. I Sverige dröjde det

1 Jag tackar professor Hans Helander för alla goda översättningsförslag.
2 Den tidigaste antologin med svensk latinsk poesi är Petrus Schyllbergs Prodromus

Deliciarum Svecorum poetarum från 1722 (2:a utg. 1733‒1734). I Danmark var det Frede-
rik Rostgaard som redan 1693 lät trycka sina två volymer av Deliciae quorundam
Poëtarum Danorum.

3 Skovgaard-Petersen 1995, s. 309‒320.
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nästan ett helt århundrande innan latinsk diktning blev en självklar del av den
så kallade representativa offentligheten. När den väl blivit det, dominerade
poesin på latin som form för panegyrik till kungar och den övriga överheten
till långt in på 1700-talet.4

Den ojämna utveckling som beskrivs ovan avspeglas också i den mängd stu-
dier som ägnats åt den nylatinska diktningen från det stora nordiska kriget.
Den svenska latinpoesin från åren 1700–1721 har studerats av flera forskare
och ett antal poeter har getts ut i textkritiska utgåvor försedda med översätt-
ningar och utförliga kommentarer.5 De danska poeternas latinska dikter från
detta historiska skede har inte uppmärksammats av forskningen i samma om-
fattning och därför vore det på sin plats att här säga några allmänna ord om
dem.6

Målgrupperna för dikterna avfattade på latin i både Danmark och Sverige
var dels den välutbildade hemmaeliten, dels den utländske läsaren. Tematiken
och val av topoi hos danskarna liknar det som vi finner även hos de svenska
poeterna från samma epok. Det är inte förvånande: den nylatinska diktingen
tog avstamp i de antika prototyperna, vilket ju påbjöds redan av själva språket,
och snart kunde båda länderna skryta med sina egna Vergilii, Horatii och
Ovidii. Till den antika grunden kom också det kristna patoset och därmed en
fördömande attityd mot andra religioner och konfessioner. I den svenska
latinpropagandan finns det också ett tredje motiv, nämligen svenskarnas
gotiska arv. Förvisso finner vi redan hos Saxo Grammaticus referenser till
danskarnas mytiska fornhistoria, men de blir aldrig utvecklade till en sådan

4 Om den danska latinlitteraturens glansdagar, se Skafte Jensen 1995, s. 19‒65 och
Skovgaard-Petersen och Zeeberg 2007, passim. För en utmärkt exposé över läget i
Sverige, se Aili 1995, s. 129‒158.

5 De främsta översikterna är Hans Ailis ovan nämnda bidrag från 1995 samt Hans
Helanders encyklopediska Neo-Latin Literature in Sweden in the Period 1620-1720.
Stylistics, Vocabulary and Characteristic Ideas från 2004. Helander har också gett ut och
översatt Emanuel Swedenborgs latinska dikter från den berörda perioden (1995) och
tillsammans med andra forskare även några av Olof Hermelins poetiska verk på latin
(1983‒1984 och 2010). Maria Berggren har gjort en edition av två episka dikter av
Andreas Stobaeus, av vilka en handlar om slaget vid Narva år 1700; se Berggren 1994.

6 Karen Skovgaard-Petersen hade för avsikt att studera dessa texter, men av avgräns-
ningsskäl valde hon att i sin forskning fokusera på de tidigare latinpoeterna verk-
samma i Danmark. I min kommande avhandling, The Voice of a Waning Empire. Selected
Latin Poetry of Magnus Rönnow from the Great Northern War. Edited, with introduction,
translation and commentary, diskuterar och analyserar jag situationen i Danmark under
det stora nordiska kriget.
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avancerad teori som de tidiga svenska historieskrivarna skapar i sin lära om
goticismen.7 De två första elementen, det klassiska och det kristna, återfinns
dock i danska latindikter på ett mycket tydligt sätt. Förutom det förs ofta en
dialog, eller snarare dispyt, med propagandaförfattarna från Sverige. Heinrich
Brakers ”Serenissimo et potentissimo … Friderico IV” tjänar här som en god
illustration till detta. Denna smädedikt omfattar nio elegiska distika och
varvar samtida realia med det antika.

Vårt lilla poem ingår i en tryckt svit i kvarto-format bestående av samman-
lagt tre dikter, alla tre av Heinrich Braker och skrivna på elegiskt distikon.
”Serenissimo et potentissimo … Friderico IV” är den dikt som inleder den
korta samlingen. Där hyllar poeten den danska kungens gudfruktighet och
rättfärdighet och fördömer Karl XII:s samarbete med osmanerna. Den andra
texten är en renodlad panegyrik till Frederik IV. I det tredje poetiska stycket
besjungs Peter den Store som en ny Herkules. Dessa två sista poemata är arton
respektive fjorton rader långa.8

En historisk notis måste här flikas in: året innan Braker lät trycka sina tre
dikter hade danskarna besegrats av Magnus Stenbock i slaget vid Helsingborg
och slutgiltigt förlorat kampen om de sydsvenska provinserna. Nederlaget blev
en anledning för svenskarna att börja författa syrlig propaganda på vers och i
medaljform. På medaljerna ser man den danska elefanten stångas ner av den
svenska stenbocken. Bland de mest kända författarna bakom latinsk pro-
pagandapoesi om Magnus Stenbocks seger finner vi bland andra Emanuel
Swedenborg, Andreas Stobaeus, Magnus Rönnow och Joh. Tobias Geisler.
Men nu när det stod klart att Karl XII strävade efter en allians med turkarna,
fann danskarna en angreppspunkt som de inte var sena att utnyttja.

”Serenessimo et potentissmo … Friderico IV” följer det programmatiska
mönstret genom att låna in en del antikt stoff och också ta upp den
tidigmoderna kristna synen på förbund med ickekristna. Svenskarnas gotiska
myt blir här utskrattad. Ytterligare en aspekt värd att beakta i analysen är det
uppenbara ordkrig som Braker för mot de svenska propagandaskrivarna.
Allusioner till romerska skalder, de ideologiska ståndpunkterna och polemiken
mot svenskarna belyses i kommentaren.

7 Kurt Johannessons Gotisk renässans. Johannes Magnus och Olaus Magnus som politiker
och historiker (1982) är det viktigaste svenskspråkiga arbetet i ämnet. Också Johan
Nordströms föreläsningar utgivna under den gemenssamma titeln Johannes Magnus och
den götiska romantiken (1975) är fortfarande av stort värde för oss. Här används termen
goticism för att företeelsen inte ska förväxlas med den göticistiska rörelsen från 1800-
talet.

8 Den poetiska sviten återfinns idag på Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn.
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Utgivningsprinciper

Stavningen i texten har normaliserats. Förkortningarna har lösts upp. Den
typografiska markören för ord tryckta med versaler behålls. Längderna ovan-
för vokalerna har tagits bort. I översättningen – som är på prosa – försöker jag
återge vissa allitterationer som finns i den latinska texten.

Latinsk text

Serenissimo et potentissimo
Danorum Norvegorum Vandalorum Gothorumque Regi,

Friderico IV,
Monarchae Augustissimo.

1 Et Sueones Stygias ardent movisse catervas,

Arma, probanda DEO, REX FRIDERICE,9 move.
Justior exoreris Patriis ex Ossibus Ultor,

Asseris injecta nam Tua Regna manu.
5 At furor inde rapax et amor male sanus habendi

Non cupienda capit, non capienda cupit.
Clade stupet Majorem Orbis TE surgere ab ipsa;

Illum successu succubuisse suo.
Illi sancta DEI jam faedera rupta: fidesque,

10 Quam dederat CHRISTO, praestita, Turca, tibi est.
Tartareas rapit ergo faces, ac tincta veneno

Heu! Mahometigeno spargere tela parat.
Arma move, FRIDERICE, fidemque, INVICTE, manumque

Cum Moschis socia Saxonibusque piis.
15 Sic clauso Suecus scopulorum carcere regnet,

Nec se Byzanti jactet in arce Geta.
Sic TIBI victrices cingant Sacra Tempora laurus.

Inde Acheronta vides hincque stetisse DEUM.

9 FRIDERICE] FRIDEICE.
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Översättning

Till den lysande och mäktige
Fredrik IV,

danskars, norrmäns, venders och goters konung
och mest ärevördige monark.

(1–6) Svenskarna brinner av stark lust att dra ut Styx horder i striden. O Kung
Fredrik, gå ut i striden med Dina vapen, som kommer att vinna den Högstes
gillande. Du uppstår ur fädernas aska som vedergällare med en större rätt, ty
Du tryggar Ditt rike från anfall. Det rovgiriga raseriet och det sjuka begäret att
äga griper efter sådant som det inte bör eftersträva och eftersträvar sådant som
det inte bör gripa.
(7–10) Världen häpnar, när Du bryter upp från nederlaget, nu ännu mera
högrest, medan han [Karl] har dukat under mitt under sina framgångar. För-
draget med Gud, som är heligt, har han nu brutit. Den ed han svurit till
Kristus, har han nu svurit till dig, turk.
(11–14) Han svingar häftigt tartariska facklor, och är nu – ack – redo att
slunga spjut som han doppat i muhammedanskt gift. O Fredrik, Du är oöver-
vinnerlig, gå ut i striden och förena Dig i vapenförbund med sachsare och
ryssar som tjänar Gud.
(15–18) Således får svensken härska instängd i fängsligt förvar i otillgänglig
terräng. Goten må inte förhäva sig i bysantisk borg! Således må lagerkransen
nu pryda Dina så fromma tinningar som ett segertecken! På den där sidan
[fiendernas] ser Du underjordens krafter, men på Din sida ser Du Gud!
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Kommentar

Danorum Norvegorum Vandalorum Gothorumque Regi] Fredrik kallas för
kung över fyra olika folk: danskar, norrmän, vender och goter. Sedan Gustav
Vasas tid pretenderade både svenska och danska regenter på att ha Vandali i
sina kungatitlar.10

1–2. Antitetisk framställning av svenskarna och den danske kungen. Svens-
karna mobiliserar underjordens stridskrafter. Om Fredriks vapen sägs det att
de kommer att ha Guds välsignelse.
Stygias … movissse catervas] Här hör vi ett svagt eko av Junos ord hos
Vergilius i Aen. 7, 312: Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo (”Om jag inte
kan beveka gudarna, skall jag sätta underjorden i rörelse.”). Hos Braker står
floden Styx för de mörka infernaliska krafterna. I sin dikt ”Ad auctos numero
hostes Carolinos” från det ödesdigra året 1715 angriper Magnus Rönnow de
regenter som allierat sig mot Sverige. I det avslutande distikonet säger han att
Styx ligger bakom alla grymma krig och önskar att alla hem ska försonas i fred
(vv. 13–14): Caussa feri Styx est, mihi Reges credite, belli:/ Pax recreet socios, opto,
serena focos. (”Tro mig, o kungar, Styx är orsaken till grymt krig. Min önskan är
att ljus fred ska förena [våra] hem.”)

Braker vill förstärka de obehagliga associationerna genom allitterationen i
orden Sueones, Stygias och movisse.

Catervae används här i pejorativ betydelse. Se Thesaurus Linguae Latinae, s.v.
caterva 2: ”in re militari, saepe de barbararum gentium copiis, opp. legio,
cohors Romanorum.” I sin episka dikt om slaget vid Narva ger Andreas Sto-
baeus en levande framställning av ryssarnas oorganiserade flykt över bron över
Narvafloden och beskriver hur de drunknar i dess vågor när bron ger vika.
Han kallar ryssarna för förvirrade skaror (”Narva”, vv. 1124–1127):

/---/ Hi nulla tot agmina mole ferentes
Rumpuntur Russumqve greges trepidasqve catervas
Fluctibus in mediis Narvae et sorbentibus undis
Destituunt.

Inte gjord för att bära så stora massor [av folk] ger den [bron] vika.
Den skickar ryssarnas horder och deras förvirrade skaror
rakt ner i Narvaflodens vatten och låter dem slukas i dess vågor.

10 Helander 2004, s. 285.
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Fredriks danska trupper betecknar Braker högtidligt som manus (v. 13).
3 – 4. En tydlig referens till de gamla fejderna mellan Danmark och Sverige.
Både Fredrik III och Christian V hade fört krig mot Sverige. Ett av de större
bakslagen för danskarna var freden tecknad 1658 i Roskilde. Enligt fördraget
tvingades Danmark att avträda flera större områden till Sverige, bland annat
Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän. Raden är en elegant parafras på Didos
ord i Aen. 4,625 om att en hämnare skall uppstå ur hennes ben: Exoriare aliquis
nostris ex ossibus ultor.
Ultor] Heinrich Braker måste ha sett de svenska medaljerna som slogs direkt
efter slaget i Helsingborg. Den danske poeten kan ha tänkt på deviser till flera
av minnespenningarna från 1710. De flesta av dem tar upp motivet med Gud
som hämnaren. På frånsidan av en av dem läser vi följande text: DANOS.
DEVS. EXPVLIT. VLTOR. Frånsidan på en annan medalj lyder: DANI. E.
SCANIA. EIECTI. Samma medaljs avskärning har följande rad: VLTORE.
DEO. PER STEENBOCKIUM. D. 28. FEBR. A. 1710. På en tredje medalj tas
samma tema upp på åtsidan: DEO VINDICE. Där ser vi också Ryktet hålla i ett
blad med inskrift: SCANIA LIBERATA. Frånsidans budskap är att det är
något folk inte kommer att tro är sant: QUIS CREDERET. Orden vid nedre
kanten förklarar att det är på detta sätt man kastar ut monstren ur det svenska
riket: SIC MONSTRA PELLERE REGNO.11

5 –6. Jfr Ovidius framställning av eländet under järnåldern, då dygd, sanning
och trohet var tvungna att fly världen. Bland alla onda saker som känne-
tecknar denna tid finns också ”brottsligt begär efter att äga” (Met. 1, 128–131):

Protinus inrupit venae peioris in aevum
omne nefas fugitque pudor verumque fidesque;
in quorum subiere locum fraudesque dolusque
insidiaeque et vis et amor sceleratus habendi.

Strax all ondska bröt in i denna försämrade ålder;
sanning, trohet och dygd ej trivdes längre på jorden;
kommo i stället för dem nu svek och listiga ränker,
våld och lömska försåt med brottsligt begär efter vinning.

Övers. av Erik Bökman (1961)

11 Hildebrand 1874, s. 569‒571.
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6. Non cupienda capit, non capienda cupit] Eko från de gammaltestament-
liga ordspråken. Jfr Ords. 28:22: ”Den missunnsamme strävar efter ägodelar
och förstår inte att brist skall komma över honom.”; och Ords. 28:25: ”Den
som är hungrig efter vinning upptäcker träta, men den som förtröstar på
Herren blir rikligen mättad.”
7. Clade stupet Maiorem Orbis TE surgere ab ipsa] Danskarnas nederlag
vid Helsingborg måste åsyftas här. Brakers dikt är daterad ”Calendis Janu-
ariis”, den trycktes alltså i början på året och det hade gått mindre än ett år
efter Stenbocks framgångsrika kampanj mot danskarna. Men nu reser sig
Fredrik, till allas förvåning, och är redo att strida igen.
8. Illum successu succubuisse suo] Den danska poeten uttrycker sin skade-
glädje över Karls fiasko vid Poltava och vill tillspetsa bilden genom en längre
allitteration. Vi finner liknande retoriska stilgrepp i latinska dikter som skrevs
av danska poeter efter Karls död. En anonym författare använder sig av flera
fyndiga allitterationer i sitt hånfulla epitaf över den svenske kungen. Utformad
efter en romersk gravsten vänder sig texten till en förbipasserande och ger en
kort exkurs i Karls liv och gärning. Den säger att Karl som först var allas
skräck nu istället är föremål för allas hån. Han, som drömde om att erövra
världen och Fortuna, kunde inte besegra sig själv. Genom en stor ansträngning
åstadkom han småsaker. Med mycket vildhet i krig, men med mycket otur.
Han ville vinna allt, men fick ingenting (jfr ”Serenissimo et potentissimo …
Friderico IV”, v. 6). Länge hade han prövat sin tid på jorden, men trots att han
hade nått kungatiteln och ryktet som en oförskräckt krigare nådde han också
sin yttersta gräns (allitterationerna är markerade av mig med fetstil):

Orbis terror et ludibrium
Carolus XII

Rex Sveciæ hic situs est
Qui Regiæ Majestatis culmen

in
Regii splendoris contemptum posuit

Orbem et fortunam vincere volebat qui seipsum
vincere non poterat

Magno molimine magnas in mundo egit nugas.12

Ferox, sed infaustus bellator:

12 Magno molimine … magnas … nugas är ett antitetiskt polyptoton, samtidigt som
magnas … nugas utgör figuren oxymoron.
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Omnia appetens nil obtinuit:
Fatum diu quæsitum, tandem invenit

etsi Regis et Ducis
Intrepidi tamen militis nomen, Famam et Finem adeptus est.

/---/

9 –10. Karls samarbete med turkarna ses här som ett brott. I samtida diktning i
Sverige beskrivs det allegoriskt som polstjärnans förening med den turkiska
månskäran. I sin dikt ”Festivus applausus in Victoriam quam … Magnus
Stenbock de Danis ad Helsingburgum … reportavit” (1710) varnar Emanuel
Swedenborg danskarna för att den nordiske Mars tillsammans med månens
arméer kommer för att utkräva hämnd för det brutna fredsfördraget med
Sverige (vv. 75–76): Mars aderit Boreus Lunatis multus in armis,/ Ac iterum rupti
foederis ultor erit. (”Den nordiske Mars kommer tillsammans med sin talrika här
och förstärkt med månens trupper och han kommer att utdela ett straff för att
fördraget har brutits igen.”)13

10. Turca] Vi finner detta ord redan i medeltida texter. Här används det i
samma betydelse som Osmanus och Ottomannus. De tidigmoderna författare
som ville efterlikna de antika auktorerna kunde använda Thraces, Bistones,
Odrysae eller Coralli för att benämna folket i öster.14

11. Tartareas … faces] Braker leker här med ordet Tartareus som för en
samtida läsare kunde ha två betydelser, dels den klassiska, ”tartarisk, hel-
vetisk”, dels den tidigmoderna, ”tatarisk”. I den senare meningen kunde ordet
också vara synonym till adjektivet Turcus. Efter kalabaliken i Bender var det
flera svenska författare som passade på att göra samma ordvits som Braker gör
i sin dikt. I sitt prosaverk Festivus applausus in Caroli XII in Pomeraniam suam
adventum från 1714 firar Emanuel Swedenborg kungens ankomst hem och
säger att Karl lyckats hålla borta den vilde tartariske befälhavaren från sin borg
(§17): Ducem illum effraenem Tartareumque … ab arce sua arcere. Det är den Krim-
tatariske khanen Devlet Girei som Swedenborg betecknar så. Khanen var en
av dem som medverkade i belägringen i Bender.15

Också faces leder läsarens tankar till den underjordiska världen, då de antika
poeterna ofta använder det för facklor vid begravningsceremonier, jfr Vergilius
Aen. 9, 142: Funereas rapuere faces.

13 För utförlig kommentar, se Helander 1995, s. 180‒181.
14 Se exempel i Helander 2004, s. 282‒283.
15 För kommentar till Swedenborgs text, se Helander 1985, s. 183 ff.
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12. Mahometigeno … veneno] Detta är det giftigaste ordparet i Brakers pro-
pagandadikt! ”Mahometigenus” är en komposit neologism, bestående av
Muhammeds latiniserade namn och det adjektivistiska -genus (-a,-um).
Nylatinska poeter har en stark förkärlek för komposita adjektiv.16

14. Cum Moschis socia Saxonibusque piis] Moschi för ryssar är vanligt i
tidigmodern latinsk litteratur.17 De kristna bundsförvanterna Ryssland och
Sachsen framställs här som gudfruktiga vänner till Frederik IV.
15 –16. Karl är egentligen fånge i sin turkiska borg, menar den prodanske
poeten. Jfr Swedenborgs text som citeras i kommentaren till v. 11. Svenskarnas
gotiska myt blir här till åtlöje. Geta är synonym till Gothus. Förklaringen kan vi
finna i till exempel Johannes Magnus Historia de omnibus Gothorum Sveonumque
regibus från 1554, som senare gavs ut under titeln Gothorum Sueonumque historia.
Där påstås goterna härstamma från Gethar som var son till den bibliske
Magog.18 Även Laurentius Petri Gothus säger i inledningen till sin patriotiska
dikt ”Strategema Gothici exercitus” (1559) att Gothi och Gethae betecknar
samma folkslag.19

Byzanti … in arce] Byzantium för det osmanska riket är vanligt i latinska
texter från den tidigmoderna perioden.20

17–18. Anspelning på Magnus Rönnows dikt ”Salva Scania seu Carolina
laurus” (1710), där danskarna uppmanas att fylla sina cymbae, alltså den
underjordiska färjkarlens Karons båtar, med resten av sina trupper och lämna
Skåne (vv. 59–60 som är slutrader av en alkaisk strof): Nunc ite, Dani, nocte
vestris/ Relliquiis onerate cymbas.21 Nu motbevisar Braker de svenska skaldernas
påståenden om att Gud ger sitt stöd åt svenskarna. Nej, det är den gudaktige
och vördnadsfulle Fredrik som får det!

16 Jfr Helander 1995, s. 27, där Swedenborgs flitiga bruk av sådana diskuteras.
17 Se Berggren 1994, s. 223, och Helander 2004, s. 264 f.
18 Johannes Magnus 1617 (1:a utg. 1554), lib. I, cap. IV.
19 Utg. av Johan Nordström i Samlaren 1922.
20 Helander 2004, s. 246.
21 Stavningen relliquus är vanlig i nylatinsk diktning. Flera samtida lexika, bl.a. J. F.

Noltes Lexicon Latinae Linguae Antibarbarum Quadripartitum från 1744, påpekar det.
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Bakgrund. Gymnasiet och studentexamen

I skolpropositionen år 1950 om enhetsskola behandlade departementschefen
gymnasiet mycket kortfattat: först sedan den nioåriga grundskolan genom-
förts skulle det, menade han, vara dags att förändra gymnasiet och student-
examen. En provisorisk gymnasiereform ansågs emellertid nödvändig och
skolöverstyrelsen fick i uppdrag att framlägga förslag. På grundval av detta
beslöts år 1954 om ett provisoriskt gymnasium, där det traditionella realskole-
väsendet förutsattes vara rekryteringsbas i avvaktan på att enhetsskolan blev
fullt genomförd. Den viktigaste nyheten var tillkomsten av en allmän linje
(med social, resp. nyspråklig gren) vid sidan av latinlinjen (med halvklassisk,
resp. helklassisk gren) och reallinjen (med biologisk, resp. matematisk gren).
På var och en av linjerna skedde uppdelningen på grenar i de två högsta
ringarna. Vid mindre gymnasier, där elevantalet i första ringen bara räckte till
två intagningsklasser, fanns inte alltid en allmän linje, men genom s.k. A-kom-
binationer i de två högsta ringarna fick eleverna möjlighet att också där av-
lägga examen på social och nyspråklig gren.1

Det som därefter ganska omgående behövde förändras var formerna för
studentexamen. Anledningen härtill var den kraftigt ökande tillströmningen
av elever i gymnasiets avgångsklasser. Antalet censorer kunde inte ökas i pro-
portion till ökningen av antalet elever i avgångsklasserna: år 1957 godkändes
7  307 avgångselever, år 1958 7  866, år 1959 8  498, år 1960 9  136 och vårter-
minen 1961 10  452. För vårterminen 1962 var antalet elever i gymnasiets av-
gångsklasser 12  493 och för vårterminen 1963 drygt 14  500. Denna starka
ökning av antalet avgående gymnasister medförde ett så stort behov av
censorer att det inte blev möjligt att med en oförändrad censorsverksamhet
genomföra studentexamen. Våren 1950 var antalet censorer 71: omkring år

1 Allmän källhänvisning: Thorén 1963, Studentexamen 100 år och Uddholm 1984,
Svenska klassikerförbundet 1935–1985.
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1960 skulle det vid en oförändrad omfattning av censorskontrollen krävas
omkring 200 censorer och efter ytterligare några år nära 300. Censorskon-
trollen måste alltså minskas. Så skedde också genom att den genomsnittliga
förhörstiden per elev reducerades och antalet elever i examensgrupper ökades,
liksom genom att man avskaffade den särskilda bedömningen av de skriftliga
proven som villkor för att delta i den muntliga prövningen. Genom dessa och
liknande åtgärder kunde studentexamen anpassas utan att man måste ge upp
det som av många ansågs vara dess huvudsakliga uppgift: att konkretisera
studiemålen och ge besked om i vilken utsträckning de hade uppnåtts.

1960-talet. Latinlinjen fram till sista studentexamen

När den sista studentexamen på latinlinjen ägde rum 1968 uppgick antalet
latinstudenter till 3 149, varav ca 300 helklassiker. Linjen var då organiserad
som tre- eller fyraårig: på den treåriga linjen studerades latin sammanlagt 22
veckotimmar, på den fyraåriga sammanlagt 23 veckotimmar. Som framgår av
timplanen studerades grekiska i de två högsta årskurserna under sammanlagt
12 veckotimmar.

Timplan för treårig latinlinje år 1960:2

 

Denna timplan tar inte upp timtal för Teckning, Musik och Gymnastik med lek
och idrott samt Frivilliga ämnen. Timtal inom parentes avser orienteringskurs.

2 SOU 1963:42, s. 944.
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Vid jämförelser mellan undervisningstiden för skolämnen vid denna tid
(veckotimmar) och vid senare tillfällen (undervisningstimmar om 60 minuter)
har begreppet klocktimme brukat användas. Efter bortfall av lovdagar, helger
och tid för skrivningar kan vid ett veckotimsystem antalet ”effektiva
undervisningsveckor” för ett läsår beräknas till 32; en veckotimme om 40/45
minuter under 32 nettoveckor motsvarar drygt 22 klocktimmar. Efter
erforderliga multiplikationer kan konstateras att nettoundervisningstiden i
latin på den treåriga latinlinjen i början på 1960-talet motsvarade ca 480
klocktimmar och nettoundervisningstiden i grekiska ca 260 klocktimmar.

I kursplanerna för ämnet latin angavs för varje läsår omfattningen av den
kurs som skulle studeras. När det gäller den totala latinkursen enligt 1954 års
kursplan omfattade den fram till år 1968 för 3- eller 4-årigt latingymnasium 95
sidor prosa och 1 200 versrader poesi. 1954 års kursplan innebar också ändrad
lydelse av själva målet för latinstudiet. Till undervisningsuppgiften skulle höra
att ge eleverna ”någon kännedom om latinets språkhistoriska betydelse och
därigenom främja deras språkstudier i övrigt”. Av de båda högsta ringarnas
prosakurs borde vidare cirka 20–25 sidor utgöras av ett urval av sen-,
medeltids- och nylatin. En minskning av textkursen jämfört med vad som gällt
vid föregående undervisningsplan var anledning till att också studentstilarna
(översättning från latin till svenska) gjordes lättare. Ibland blev dessa kortare
än tidigare och försågs med vägledande rubrik eller ingress, ibland även med
upplysningar om ords betydelse.

Det bör nämnas att eleverna i första ring på den fyraåriga latinlinjen fick en
ganska omfattande kurs i historia, vilken avsåg bl.a. Greklands och Roms
historia under antiken.

Det bör också nämnas att latinet under 1900-talets första hälft under ett
antal år hade gjort en intressant extratur in på den fyraåriga reallinjens område
under 6 veckotimmar, 3 i ring III och 3 i ring IV. Realarna skulle inhämta
grunderna beträffande latinets ordförråd och grammatik och få någon
orientering i latinsk terminologi.

1967-1992. Den humanistiska linjen: Klassiska varianter

Chefen för ecklesiastikdepartementet tillkallade 30 juni 1960 elva sakkunniga
för att verkställa utredning om den gymnasiala utbildningens uppgifter,
innehåll och organisation. Bertil Junel (docent i latin och läroverksrektor) fick
uppdraget att tjänstgöra som huvudsekreterare hos de sakkunniga men kort
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därefter måste han begära sitt entledigande av hälsoskäl (sjukdom som kom att
kräva lång konvalescens). Huvudsekreterare blev i stället Lennart Sandgren
(docent i matematik och läroverksrektor).

I enlighet med gymnasieutredningens förslag sjösattes läsåret 1966/67 en
helt ny gymnasieorganisation. Den kom att omfatta fem linjer: en
humanistisk, en naturvetenskaplig, en samhällsvetenskaplig, en ekonomisk och
en teknisk linje. För latinets del innebar det nya gymnasiet stora förändringar.

Den tidigare latinlinjen ersattes av humanistisk linje, där allmän
språkkunskap under 3 veckotimmar blev ett obligatoriskt ämne. Syftet med
det nya ämnet var att ”ge förtrogenhet med de på latinet och grekiskan
baserade gemensamma dragen hos svenskan och de mest lästa moderna
främmande språken samt att uppodla sinnet för språkets funktioner och
förmedla kännedom om de klassiska språkens kulturhistoriska roll.” Alvar
Ellegård författade en innehållsrik och mycket uppskattad lärobok i ämnet
med titeln De internationella orden. En annan god lärobok var författad av Erik
Wikén och Bo Einarsson: Allmän språkkunskap.
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Timplan för humanistisk linje år 1967:3

Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3
Allmän Allmän Halv- Allmän Halv-
inriktning inriktning klassisk inriktning klassisk

variant variant
Ämne
Svenska 3 3 3 4 4
Engelska 3 3 3 3
B-språk 3 3 3 4 3+3
C-språk 4 3 3 4 för två
Allmän 3 moderna
språk- språk
kunskap
Latin 7 7
Historia 2 4 4 2 2
Religions- 3 3
kunskap
Filosofi 2 2
Psykologi 2 1
Samhälls- 3 3 4,5 2
kunskap
Matematik 5
Natur- 5 2 2
kunskap
Konst- 1 1 1
o. musik-
historia
Musik 1 1 1
el. teckning
Gymnastik 3 3 3 2 2
Timmar 1 1 1 1,5 1,5
till förfogande

Totalsumma 34 32 32 30 29,5

3 Läroplan för gymnasiet (Lgy 65), s. 71.
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På den humanistiska linjen kunde man studera ämnet latin frivilligt inom
en halvklassisk variant i årskurserna 2 och 3 och då under sammanlagt (7+7) 14
veckotimmar. Vid s.k. särskild samordnad gymnasieskola, som kunde inrättas i
små gymnasieregioner, omfattade latinundervisningen 12 veckotimmar. Den
som valde att studera enligt halvklassisk variant bytte mot latin bort allmän
språkkunskap, som i princip förutsattes ingå i latinämnet. Vidare avstod man
från vissa kurser i samhällskunskap, 1 veckotimme av psykologikursen om 2
veckotimmar och ett modernt språk i sista årskursen (se timplan, kursivstil
markerar variantens veckotimtal). Nettoundervisningstiden i latin vid halv-
klassisk variant om 14 veckotimmar var ca 300 klocktimmar (att jämföra med
de tidigare redovisade 480 klocktimmarna på latinlinjen).

Grekiska kunde jämte latin studeras inom ramen för en helklassisk variant i
årskurserna 2 och 3 under sammanlagt (4+4=) 8 veckotimmar i utbyte mot
moderna språk. Dessa kunde dock väljas tillbaka som frivilliga ämnen (utökad
studiekurs). Ett bekymmer var emellertid att eleverna hade att välja grekiska
vid samma tidpunkt som de valde latin och att det kunde tyckas svårt att börja
med två klassiska språk samtidigt. På initiativ av Svenska Klassikerförbundet
startades därför en försöksverksamhet med grekiska enbart i årskurs 3, vilken
slog väl ut, och i 1982 års reviderade timplan togs grekiska upp som ett re-
guljärt alternativämne med 6 veckotimmar i årskurs 3. Samtidigt beslöts att
grekiska skulle kunna studeras även av elever som inte valt latin. Netto-
undervisningstiden i grekiska vid 8, respektive 6 veckotimmar var ca 180, re-
spektive 135 klocktimmar (att jämföra med tidigare redovisade 260 klock-
timmar grekiska på latinlinjen).

Enligt 1965 års läroplan var läskursen i latin för halv- och helklassisk
variant 55 sidor prosa (Monumentum Ancyranum, Ciceros brev, prov på
kejsartidens prosa m.m. angavs som lämplig litteratur) och 700 versrader poesi
(Catullus, Ovidius, Horatius nämndes). För grekiskans del angavs 30 sidor
grekisk prosa och 250 versrader poesi (bl.a. Homeros).

Bortfallet av studentskrivningarna i latin i det nya gymnasiet lämnade mer
tid till kulturhistoria, vilket gjorde latinundervisningen mer innehållsrik och
varierad än tidigare. Detta uteslöt inte att kursplanen även när det gällde
språkstudiet var väl genomtänkt. Textläsning, grammatik, ordkunskap, litterär
analys och studieteknik behandlades erfaret och med omdöme av kurs-
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planeförfattarna, som var metodiklektorn Bengt Melin vid Lärarhögskolan i
Stockholm och Bertil Junel, vid denna tid skolråd vid Skolöverstyrelsen.4

Antalet latinelever per årskull sjönk efter reformen 1965 men till en början
måttligt. Hösten 1966 var antalet latinelever i årskurs 2 på latinlinjen ca 3 100
och under den efterföljande hösten 1967 var antalet latinelever i årskurs 2
inom halv- och helklassiska varianter 2 301, dvs. en minskning med ca 800. Av
bevarat statistiskt material från läsåren 1968/69 – 1983/84 framgår att under
denna period av sexton år varierade antalet latinelever i årskurs 2 inom
klassiska varianter mellan talen 968 och 1 977.5 Det genomsnittliga elevantalet
i latin per årskurs under dessa sexton år var alltså ungefär 1 300 och
latinkursen omfattade då 240 klocktimmar, i regel fördelade på två läsår.
Antalet studerande i grekiska på helklassisk variant var under samma period
ungefär 200 årligen.

Antalet gymnasieskolor med humanistisk linje ökade stadigt under 1970-
talet. Läsåret 1981/82 var deras antal 176.

Svenska Klassikerförbundet hade vid denna tid en mycket aktiv sekreterare,
nämligen Olof Marcusson. Han lät trycka och distribuera till berörda skolor
ett färgglatt informationsmaterial ”Humanistisk linje Halvklassisk/Helklassisk
variant”, att distribuera till gymnasister i årskurs 1. Foldern beskrev hur
studiet av latin och grekiska var upplagt i årskurserna 2 och 3, därtill
kompletterat med korta uttalanden om vilken glädje och nytta ett antal kända
personer haft av sina studier (professor Alvar Ellegård, författaren Bo
Setterlind, radiomannen Lennart Hyland, professor Gustav Korlén m.fl.).
Denna informationsverksamhet fortsatte sedan i en något annorlunda form på
Svenska Klassikerförbundets webbplats.

Av gjorda elevenkäter framgick att nyfikenhet på historia och äldre kulturer
var ett viktigt motiv för mångas val av kurser i latin och klassisk grekiska. Ett
annat skäl var att latinet är grund för ett internationellt ordförråd och att nya
ord ständigt bildas på latinska och grekiska baser. När man studerar
latinsk/grekisk text på originalspråket är det en hisnande upplevelse, angav de
studerande, att komma i närkontakt med människor som för mycket länge
sedan uttryckt liknande känslor, tankar och erfarenheter som vi gör idag.
Vidare har grekisk-romersk litteratur inspirerat generationer av poeter och
romanförfattare.

4 Se Läroplan för gymnasiet (Lgy 65), s. 154–176: Allmän språkkunskap, Latin och
Grekiska.

5 Uddholm 1984, s. 35.
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Läsåret 1982/83 utgjorde antalet elever på humanistisk linje ca 3500 i
årskurs 2. På klassiska varianter fanns sammanlagt ca 1 400, motsvarande 40 %
av antalet elever på humanistisk linje i denna årskurs. Linjens återstående
elever detta läsår, drygt 2100 elever, följde således en kurs i allmän
språkkunskap, som ju innehöll ett visst mått av bl.a. latinsk ordkunskap.

Med anledning av proposition 1990/91:85 beslöt riksdagen att det skulle
finnas enbart två högskoleförberedande gymnasieprogram den 1 juli 1992:
Naturvetenskapsprogrammet (med naturvetenskaplig och teknisk gren) och
Samhällsvetenskapsprogrammet (med ekonomisk, humanistisk och
samhällsvetenskaplig gren). I riksdagsbeslutet 1991 angavs en garanterad
undervisningstid dels totalt för programmen under tre år, dels för resp. ämne
på programmen. För ett högskoleförberedande program som Samhälls-
vetenskapsprogrammet skulle den garanterade undervisningstiden vara lägst
2 180 timmar om 60 minuter. Latin med allmän språkkunskap hade på denna
timplan 240 garanterade undervisningstimmar om 60 minuter och Grekiska,
alternativt Fördjupning i humaniora 110 garanterade undervisningstimmar.6

Som tidigare nämnts ingick allmän språkkunskap som en integrerad del i
latinämnet. Vid mycket små gymnasier förekom att det anordnades
”samläsning” mellan latin och allmän språkkunskap under 3 av latinämnets 7
veckotimmar. Vid de stora förändringarna av gymnasieskolan 1991 kom
latinämnet, i läroplanen tidigare kallat Latin, att benämnas Latin med allmän
språkkunskap. Ämnet allmän språkkunskap upphörde då som separat ämne.

1992-2000. Samhällsvetenskapsprogrammet: Humanistisk gren. Skolans
kommunalisering

Statsbidraget spelar stor roll för kommunernas drift av skolväsendet. För verk-
samheten i gymnasieskolan lämnades sedan år 1971 ett statligt allmänt
driftbidrag med 100 % av de faktiska kostnaderna för löner till skolledare och
lärare enligt gällande timplan. Kommunerna skulle svara för övriga skol-
kostnader. Detta statsbidrag till gymnasieskolan förändrades emellertid
radikalt fr.o.m. 1 januari 1993 efter föredragning av finansministern.7 Enligt
förslaget skulle det till skolväsendet specialdestinerade statsbidraget inordnas i

6 Betänkande 1990/91:UbU16, s. 37.
7 Proposition 1991/92:150, Kompletteringspropositionen för budgetåret 1992/93,

del II, Kommunal ekonomi, s. 149.
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det generella statsbidragssystemet för kommunerna. Statens bidrag till kommunal
verksamhet inom olika sektorer – hälso- och sjukvård, äldreomsorg, barnomsorg,
skola etc. – lades alltså genom riksdagsbeslut samman i en gemensam ”påse”
utan detaljreglering.

 Sedan 1 januari 1993 finns alltså inte längre ett särskilt statsbidrag som är
destinerat till just skolväsendet. Tanken med förändringen var att kommun-
erna skulle få en större handlingsfrihet beträffande prioritering mellan de olika
verksamhetsområdena. Ur elevernas och lärarnas synvinkel kan dock stats-
bidragsförändringen knappast framstå som en positiv åtgärd, i synnerhet inte
om kommunernas ekonomi är dålig eller om kommunerna prioriterar annat
på bekostnad av resurser till skolan (jfr t.ex. lektorstjänsterna som mer eller
mindre försvann efter kommunaliseringen, eftersom det var billigare för en
kommun att anställa lärare utan forskarutbildning). I riksdagsbeslutet stryks
under att det är viktigt att utvecklingen inom de olika verksamheterna i det
nya statsbidragssystemet följs upp.8

I proposition 1991/92:157 bekräftades att eleverna skulle ha rätt till ett
garanterat antal timmars undervisning dels totalt, dels för de olika ämnena i
respektive nationella program. I proposition 1992/93:250 lanserades senare
som mått för utbildningens omfattning i gymnasieskolan begreppet
gymnasiepoäng. För varje ämne skulle antalet gymnasiepoäng motsvara
antalet minsta garanterade undervisningstimmar i ämnet.9 I propositionen
presenterades också förslag till åtgärder för att stimulera till en kursutformad
gymnasieskola och vidare aviserades en ny läroplan som skulle vara gemensam
för bl.a. gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen och tillämpas
fr.o.m. den 1 juli 1994 (Läroplan för det frivilliga skolväsendet, Lpf 94).

Arbetsgivaransvaret för lärares löner och arbetsvillkor hade i ett tidigare
sammanhang förts över från staten till kommunerna.10 Fram till utgången av
år 1999 var gymnasielärares undervisningsskyldighet 504 klocktimmar för läs-
år. Vid millennieskiftet avskaffades i avtalsförhandling undervisningsskyldig-
heten som begrepp vid kommunal läraranställning. I stället fastslogs, att en
kommunal lärartjänst med ferier för den anställde skulle innebära ett läsår om
45,5 timmar i veckan: 35 timmar reglerad arbetstid på skolan och 10,5 timmar
förtroendearbetstid. Fördelningen av den reglerade tiden mellan undervisning
och andra arbetsuppgifter (bl.a. mentorskap, administration, möten och

8 Betänkande 1991/92:FiU29, s. 56-57.
9 Proposition 1992/93:250, s. 30. Betänkande 1993/94: UbU2.
10 Se proposition 1989/90:41 samt betänkande 1989/90:UbU9.
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fortbildning) skulle bestämmas i dialog mellan chef och lärare. Avtalet gäller
alltjämt. En gymnasielärare på ett högskoleförberedande program torde i dag
ha en undervisning motsvarande 600 gymnasiepoäng. Till bilden av det nya
läraravtalet hör slutligen att varje kommun med lokalt lärarfack kan avtala om
avsteg från huvudregeln om ferietjänstgöring (t.ex. semestertjänst med 40
timmars arbetsvecka).

Det är en viktig fråga vilka effekter nämnda två kommunaliseringar åren
1993 och 2000 fått för rekryteringen till läraryrket (alla kategorier).

2000-2011. Samhällsvetenskapsprogrammet: Inriktning Språk

Redan i mitten på 90-talet (prop.1995/96:206, bet.1996/97:UbU5) ersattes
begreppet minsta garanterade undervisningstid för enskilt ämne med ”rikt-
värde för undervisningstid i ämnet”.11 Ett par år senare i proposition
1997/98:169 ansåg föredragande statsrådet att det nu fanns skäl att ta
ytterligare ett steg i detta avseende genom att göra skillnad på gymnasiepoäng
och undervisningstid: begreppet gymnasiepoäng skulle inte längre vara ett
mått på den faktiska undervisningstiden för en kurs i ett ämne utan i stället ett
mått på den beräknade arbetsinsatsen från elevernas sida. En förändrad
gymnasieskola med bl.a. en sådan poängplan infördes den 1 juli 2000. Nu
skulle undervisningen styras inte av tid för undervisning utan av mål för
undervisningen.12

Det blev därmed skolledningens sak att bedöma hur många lärartimmar
som skulle behövas för undervisning i en kurs om 100 poäng, en bedömning
som skulle komma att variera från kommun till kommun beroende bl.a. på
skolans ekonomi och på skolledningens uppfattning om ämnets art och om
kursdeltagarnas förmåga att arbeta självständigt med ämnesstoffet (antalet
lärartimmar har enligt undersökningar av Lärarnas Riksförbund kunnat vari-
era mellan 110 och 50) . Till bilden hör att införandet av målstyrning och ett
förändrat poängbegrepp förde med sig att de centrala kursplanerna sällan
innehöll kvantifierbara mått för kursens omfattning.

År 2000 utbyttes generellt på alla program begreppet gren mot två eller
flera inriktningar. Humanistisk gren på Samhällsvetenskapsprogrammet dela-
des således upp i två inriktningar, nämligen inriktningarna Kultur resp. Språk.

11 Se proposition 1995/96:206, s. 10-11och 28, samt betänkande 1996/97:UbU5.
12 Se proposition 1997/98:169, s. 27–28 samt betänkande 1998/99:UbU3
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Det var inom inriktning Språk som Latin med allmän språkkunskap kunde
väljas. Ämnet modulindelades enligt aviserade principer och kom att omfatta
tre kurser: Latin A om 100 poäng, Latin B om 100 poäng och Latin C om 100
poäng. Kurserna byggde på varandra. I grekiska blev det två kurser: Klassisk
grekiska A och Klassisk grekiska B om vardera 100 poäng.

Utifrån rapporter från gymnasielärare i klassiska språk har Svenska
Klassikerförbundet gjort en sammanställning av antalet elever, som följt de o-
lika kurserna i latin resp. klassisk grekiska under läsåren 2002/03–2010/11.
Man kan sammanfatta antalet studerande under dessa nio år så här: under
perioden studerade per läsår i genomsnitt drygt  1 600 elever Latin A, i
genomsnitt drygt 600 elever Latin B och i genomsnitt närmare 100 elever
Latin C. Klassisk grekiska studerades årligen av närmare 100 gymnasister.

Minskningen av antalet studerande på B- och C-nivåerna från och med år
2000 torde ha föranletts av att en modulindelad gymnasieskola ger en extra
skjuts åt lättare och därför mer lockande kurser om 100 poäng och då på be-
kostnad av svårare kurser. En annan orsak kan vara att vissa val av kurser om
100 poäng i moderna språk och matematik – men inte av kurs i klassiskt språk
– ger en extra meritpoäng vid ansökan till högskola.

Från 2011. Det humanistiska programmet: Inriktning Språk

Enligt utredningen ”Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola” borde de
högskoleförberedande gymnasieutbildningarna ge en bättre förberedelse för
vidare studier än vad som tidigare varit fallet. Vidare borde de hög-
skoleförberedande programmen uppmuntra till och ge möjligheter till för-
djupning i ämnen som har stor betydelse för fortsatta studier.13

13 SOU 2008:27.
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Poängplanen för Humanistiskt program med inriktning Språk innehåller
gymnasiegemensamma ämnen (obligatoriska på alla gymnasieprogram),
programgemensamma ämnen (obligatoriska för programmets inriktningar
Kultur resp. Språk) samt följande ämnesval:

Poängplan för Humanistiskt program med inriktning Språk:14

Gymnasiegemensamma ämnen   1150 poäng:
Engelska 200 poäng
Historia 200 poäng
Idrott och hälsa 100 poäng
Matematik 100 poäng
Naturkunskap 100 poäng
Religionskunskap    50 poäng
Samhällskunskap 100 poäng
Svenska  300 poäng

Programgemensamma ämnen      350 poäng:
Filosofi  50 poäng
Moderna språk 200 poäng
Människans språk 100 poäng

Inriktning Språk 400 poäng:
Latin - språk och kultur 1 100 poäng
Språk                                               300 poäng enligt följande:
Moderna språk, latin – språk och kultur 2-3, klassisk grekiska – språk och kultur 1-2,
modersmål och teckenspråk (4 kap. 1 § gymnasieförordningen).

Programfördjupning                     300 poäng
Inom ramen för 300 poäng kan studeras moderna språk, latin – språk och kultur 2-3,
klassisk grekiska – språk och kultur 1-2, humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering (t.ex. arkeologi) m.fl. kurser enligt förteckning gjord av skolverket.
Det är skolhuvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas lokalt.

Gymnasiearbete                             100 poäng
Arbetet ska utgå från ett centralt kunskapsområde, t.ex. språk, språkvetenskap,
litteratur, historia, kulturhistoria.

Individuellt val                              200 poäng
Summa         2500 poäng

14 Skolverket, Gymnasieskola 2011, s. 242.
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Det är oreglerat vad 100 gymnasiepoäng innebär i fråga om klocktimmar
undervisningstid för varje enskilt ämne. För kurs om 100 poäng är – som jag
ser det – en undervisningstid om 87 klocktimmar en rimlig utgångspunkt.
Enligt 16 kap. 18 § skollagen15 har elever på högskoleförberedande program
nämligen rätt till minst 2 180 undervisningstimmar om 60 minuter för hela
sin gymnasietid, som beräknas motsvara totalt 2500 poäng (< 5 poäng per dag
under 100 effektiva veckor). Nämnda antal undervisningstimmar motsvarar
87 % av gymnasietidens totala poängtal, dvs. 87 klocktimmar per 100
gymnasiepoäng.

Det humanistiska programmets inriktning Språk erbjuder – utöver studier i
engelska om 200 poäng – språklig utbildning i betydligt högre grad än något
annat gymnasieprogram. En elev med denna inriktning kan, utan att använda
det individuella valet och utrymmet för programfördjupning, studera upp till
500 poäng moderna språk, jämfört med 200 poäng på det nya samhälls-
vetenskapsprogrammet som annars är det program som erbjuder flest poäng i
moderna språk. Det humanistiska programmet har därför en mycket viktig
uppgift att fylla, om Sverige ska leva upp till de mål EU har ställt upp,
nämligen att alla invånare ska ha språkkunskaper i två språk förutom
modersmålet.

Den inledningsvis nämnda gymnasieutredningen hade föreslagit att såväl
Samhällsvetenskapsprogrammets inriktningar Kultur och Språk som Estetiska
programmets fyra inriktningar skulle gå samman i ett gemensamt program för
Estetik och Humaniora. Så blev emellertid inte regeringens förslag till
riksdagen. Jämte ett reviderat Estetiskt program tillskapade regeringen i stället
ett nytt och separat program kallat Humanistiskt program och då med enbart
inriktningarna Kultur och Språk. Programmet med humanistisk inriktning
fick alltså inte ett så varierat innehåll som utredningen tänkt utan ett mer
begränsat. Elevantalet på det nya programmet har hittills inte heller blivit så
stort.

 Det låga totalantalet elever på det humanistiska programmet torde även
bero på att vissa kommuner inte erbjuder programmet. Tidigare erbjöd dessa
kommuner motsvarande utbildning inom inriktningarna Språk och Kultur på
Samhällsvetenskapsprogrammet men de torde ha förbisett att dessa in-
riktningar nu flyttats bort från detta program till det nybildade humanistiska
programmet.

15 SFS 2010:800.
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Hur kan språkstudiet stärkas i framtidens gymnasium?

Det är en brist att vissa kommuner sedan läsåret 2011/12 inte erbjuder sådan
språklig-humanistisk utbildning, som tidigare tillhandahölls på Samhälls-
vetenskapsprogrammets inriktningar Språk och Kultur. Det humanistiska
programmets möjlighet att fördjupa sig i språk och lära mer om människan
som kulturbärare är av stor betydelse i ett samhälle som är så inter-
nationaliserat som vårt. Språklärarnas Riksförbund och Svenska Klassiker-
förbundet har den 23 september 2013 i skrivelse till ansvariga för hög-
skoleförberedande program i kommun/skola framhållit vikten av att det
humanistiska programmet marknadsförs och finns som valmöjlighet för
kommunens/skolans ungdomar.16 Detta budskap behöver föras fram åter igen
och med större kraft. Det är enligt min mening också viktigt att framhålla att
det på humanistiskt program är möjligt att skaffa sig en bred hög-
skolebehörighet genom individuellt val av kurserna Matematik 2 och Natur-
kunskap 2.

När det gäller de valbara kurserna i latin och klassisk grekiska är det vid
elevernas kursval viktigt att dessa kurser får en tydlig position bland
valalternativen för inriktning Språk. Det bör vara naturligt för eleverna inom
denna inriktning att få fullfölja latinstudiet med fortsättningskursen Latin –
språk och kultur 2. Vidare är det angeläget att skolhuvudmännen bland de tre
programfördjupningskurserna om vardera 100 poäng och de två kurserna för
Individuellt val om vardera 100 poäng gör det möjligt för elever att välja
kurserna Latin 3 eller Klassisk grekiska – språk och kultur 1, alternativt 1+2.
Det bör också göras möjligt för elever inom inriktning Kultur att, med
användande av utrymmet för programfördjupning och det individuella valet,
studera Latin – språk och kultur 1.

Före kommunaliseringen av skolan fanns en riktlinje om att undervisning
ska anordnas i språk som franska, italienska, latin, klassisk grekiska, ryska,
spanska och tyska, om antalet elever som önskar studera språket uppgår till
minst fem. Det är angeläget att principen för start av undervisningsgrupp i
språk blir likartad för alla elever i riket. Bestämmelsen i skollagen 1 kap. 8 §
om att alla ska ha lika tillgång till utbildning kan inte sägas vara uppfylld, om
undervisning i ett visst språk anordnas för minst fem deltagare i kommunen X
men icke för samma antal deltagare i kommunen Y. I avvaktan på en riktlinje

16 Classica 2013:2, s. 32.
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för start av undervisningsgrupp i språk kan tidigare riktlinje sägas representera
god praxis.

För kurs om 100 poäng är det idag gymnasieskolans rektor som tilldelar
lärare ett visst antal klocktimmar för genomförandet av kursen. Vid rektors
bedömning av hur många undervisningstimmar som behövs kan inte uteslutas
att skolans ekonomiska situation spelar en roll. Skollagen 1 kap. 9 §17 slår
emellertid fast att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom
varje skolform. Lärarnas Riksförbund har i en undersökning daterad 28
oktober 2013 visat på stora skillnader beträffande hur mycket undervisningstid
som tilldelas samma slag av kurser vid olika gymnasieskolor. Förbundet anser
det nödvändigt att staten fastställer ett lägsta timtal för kurs om 100 poäng
samtidigt som den klarlägger huvudmännens skyldighet beträffande ett
särskilt stöd till elever som behöver det. Pågående livliga skoldebatt kan
förhoppningsvis leda till en reglering av frågan om ett lägsta timtal för kurs
om 100 poäng, en angelägen åtgärd för framtidens språkutbildning.

Svenska Klassikerförbundet har slutligen i början av detta år distribuerat en
informationsfolder ”Vad är Inriktning Språk på det humanistiska gymnasie-
programmet?” till rektor och latinlärare vid gymnasieskolor med bl.a.
humanistiskt program. Foldern visar på latinets användbarhet och betydelse
för förståelsen av de moderna språken, samtidigt som den ger exempel på
grekisk-romersk kultur som fortfarande är till nytta och glädje. Foldern avses
bli använd vid den information som vid studievägsval ges både till elever i åk 1
på vissa program och till deras föräldrar. Vidare förutsätts den bli distribuerad
till kommunernas studie- och yrkesvägledare. Det är viktigt att Svenska
Klassikerförbundet fortsätter med denna informationsverksamhet.

*

17 SFS 2010:800
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Jag ska avsluta med några ord av den tidigare utbildningsministern Bengt
Göransson. Han har en klart positiv inställning till gymnasiestudier i klassiska
språk. I sin bok Tankar om politik18 skriver han exempelvis följande:

”Den grundläggande utbildningen i skolan måste vara generell och täcka
områden som kan sägas höra hemma i en allmän bildningstradition. Jag gick
själv i latingymnasiet, min dröm var att bli latinlärare. Jag läste därför också
klassisk grekiska på gymnasiet. Jag läste latin på högskolan. - - -  I stället för att
bli latinlärare kom jag via sommararbete i resebranschen att ägna mig åt
affärsverksamhet i den branschen större delen av mitt arbetsliv. Var därför mina
latinstudier bortkastade? Inte alls, jag har aldrig ångrat mitt linjeval och jag har
tvärtom ofta haft påtaglig nytta av just latinet. Trälandet med översättningen
från latin lärde mig att respektera orden och deras valörer. Inte minst i
affärssammanhang upptäckte jag att jag skrev ganska bra offerter, bättre än
många av mina ekonomi- och marknadsföringsutbildade kolleger som gärna
överdrev och gav löften de fick ångra, därför att de inte ansträngde sig att finna
det korrekta och pregnanta uttrycket i sina säljerbjudanden.”

Min slutsats är: Det är inte nödvändigt att alla medborgare kan en smula latin
eller klassisk grekiska. Men det är nödvändigt att ett antal kan det.

18 Göransson 2011, s. 82–83
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En svensk riddared dokumenteras

Claes Gejrot

Den som hade turen att vistas i Uppsala i mitten av september 1441 kunde
bevittna eller till och med närvara vid symboltyngda händelser och storslagna
ceremonier. Den 13 september valdes nämligen Kristofer av Bayern formellt
till Sveriges kung och hyllades vid Mora sten i mångas närvaro. Dagen därpå
vigdes och kröntes den nyvalde kungen av ärkebiskopen och några assi-
sterande biskopar i domkyrkan. Men inte nog med dessa högtidliga förrätt-
ningar: Samtidigt ägde också ett stort riddarslag rum där inte mindre än
sjuttiosex frälsemän från unionsländerna av kungen dubbades till riddare.

Nyheten om händelserna i Uppsala spreds förstås snabbt, och det är inte
förvånande att vi hittar informationen som den återges ovan i en notis i Vad-
stenabrödernas bok.1 Den som läser Vadstenadiariet, där rikshistoriska notiser
ibland får stort genomslag, vill ofta veta mer. Kan vi till exempel få fler detaljer
om riddarslaget? Ofta saknas andra samtida källor till uppgifterna som lämnas
i diariet, men i det här fallet är det faktiskt annorlunda. Vi har nämligen kvar
brevmaterial som kan ge oss ytterligare kött på benen. Det rör sig om ett
notarialinstrument från 1454 som noga återger ett dokument som i sin tur
upprättades just i samband med händelserna i september 1441. Texten finns
bevarad i avskrift, i den handskrift som brukar kallas Svartboken eller Åbo
domkyrkas kopiebok,2 där den upptar ett uppslag i boken (fol. 29v–30r). I
föreliggande bidrag kommer den latinska texten – med ett centralt fornsvenskt
inslag – att introduceras och därefter ges ut och översättas.

Låt oss först sätta in texten i dess samtida historiska och politiska kontext.
Unionskungen Kristofer av Bayern kom alltså till makten i Sverige 1441.3 I

1 ”Item, die exaltacionis sancte Crucis est rex idem illustris Christoferus in ecclesia
cathedrali ab archiepiscopo et aliis suffraganeis sibi assistentibus consecratus et
coronatus in regem Swecie. Qui tunc non solum nobiles de Suecia, ymmo alios de
diversis partibus milites creavit, videlicet lxxvi.” Gejrot 1996, nr 512 (s. 230–231).

2 I Svenskt Diplomatariums huvudkartotek är texten registrerad som SDHK
nr 23910. Kopieboken (Svartboken) har signum A 10 i Riksarkivet. Om handskriften,
se Ståhl 2004, s. 84.

3 Om kung Kristofer, se Kumlien 1975–77, s. 582–585.
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Danmark utsågs han 1440 och i Norge 1442. I Vadstena hade man åsikten att
valet av Kristofer skedde på ”prelaternas föranstaltande”,4 och det kan vara en
riktig analys. Ärkebiskop i Uppsala var sedan 1438 Nils Ragvaldsson och han
framstod tidigt som en av Kristofers förespråkare. Han var, menar historikern
Göran Dahlbäck, en av de svenskar som kan ha haft personlig kunskap om
Kristofer redan innan han blev aktuell som unionsmonark, närmare bestämt
under konsiliet i Basel under 1430-talet, där Nils Ragvaldsson var svensk dele-
gat.5 När ärkebiskopen kröner kungen i domkyrkan i september 1441 är det
alltså troligen ett möte mellan två makthavare som känt varandra länge. I den
politiska bakgrunden finns Karl Knutsson (Bonde). Han hade som riksföre-
ståndare i slutet av 1430-talet varit en drivande kraft bakom avsättningen av
den regerande kungen, Erik av Pommern. Karl Knutsson avstod från att
kandidera vid kungavalet, fick riklig ersättning för detta och drog sig tills-
vidare tillbaka.6 Tretton år efter ceremonien i Uppsala är läget helt annor-
lunda. I januari 1454, när notarialinstrumentet utfärdas, har Kristofer av
Bayern varit död i sex år och efterträtts av Karl Knutsson som svensk kung.
Unionen är för tillfället upphävd, och krig med Danmark är något som är
ständigt aktuellt.

De två dokument som återges i texten visar alltså på två olika politiska
lägen. År 1441 kunde svenskar och danskar tillsammans delta i ceremonier som
kungakröning och riddarslag. Tretton år senare var sådana gemensamma nor-
diska arrangemang otänkbara.

 Vad innehåller brevtexterna? Hur gick ceremonierna till? Vilka var aktö-
rerna? Varför utfärdas breven? I det följande kommer jag att försöka ge några
svar på dessa frågor. Brevet från 1454 är utfärdat i Strängnäs den 25 februari av
notarien Anders Petersson.7 Han hade fått uppdraget av Birger Månsson, som
vid denna tid var domprost i Uppsala och samtidigt innehade ett kanonikat i
Åbo.8 Birger Månsson skulle senare, under några år på 1460-talet, bli Västerås-
biskop men han hade redan en händelserik karriär bakom sig. Han hade stu-

4 ”ex ordinacione prelatorum”, Gejrot 1996, nr 497.
5 Om Nils Ragvaldsson (Nicolaus Ragvaldi) och dennes verksamhet vid Basel-

konsiliet, se Dahlbäck 1987–1989, s. 617–624.
6 Om Karl Knutsson och hans aktiviteter vid tiden för Kristofers val, se Kumlien

1973–1975, s. 622– 630.
7 Anders Petersson (Andreas Petri) är känd som notarie i brevmaterialet mellan 1453

och 1458; se Collmar 1977, s. 253.
8 Om Birger Månsson (Birgerus Magni) se Carlsson 1924, s. 427–435, och Ekström

1939, s. 175–186.
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derat i Leipzig och därefter lyckats ta en hög juristexamen (utriusque juris) i
Perugia. Birger Månsson har emellertid framförallt skrivit in sig i historien
som Karl Knutssons man i kurian i början av 1450-talet; ibland har han därför
betcknats som Sveriges första diplomatiska sändebud. I Rom hade han som
särskild uppgift att motverka den danske kungens (Kristian I) försök att
genom suppliker till påven väcka unionen till liv. Trots sina insatser för kung
Karl svänger han senare och blir Kristians man när denne kommer till makten
i Sverige. År 1454 hade Birger Månsson återvänt till Sverige och intresserade
sig nu alltså för unionstidens riddarslag 1441. Orsaken till detta kan vi endast
ana oss till. Avskriften görs formellt för Birger Månssons och Åbokapitlets räk-
ning (se texten nedan: ”nomine suo et capitulj ecclesie Aboensis”). Kan det
ändå vara så att det vi här ser är ett begynnande missnöje med Karl Knutsson
och att det är detta som ligger bakom behovet av en avskrift? Det visar sig att
Karl Knutsson faktiskt var en av dem som dubbades till riddare 1441 och i
Uppsala svor och lovade allt det som riddareden innehöll (se texten nedan).
Men hade han hållit detta löfte?9

Herr Birger dök alltså upp i Strängnäs och där förevisade han dokumentet
från 1441. Kanske hade han haft det med sig från Uppsala, men troligare är väl
att det hade förvarats i den kyrka han nu besökte (se nedan om Strängnäs-
biskopen som rikets kansler). Det framtagna dokumentet granskades och hög-
lästes av notarien Anders Petersson. Dokumentet från 1441 är även det ett
notarialinstrument, även om den aktuelle notariens namn denna gång är
okänt för oss. Det är utfärdat på själva dagen för ceremonierna. Festdagen var
Exaltatio Crucis, Korsets upphöjande eller Korsmässan, som alltså infalller den
14 september, detta år en torsdag. Vi får nu fler detaljer som kan komplettera
Vadstenadiariets berättelse. Riddarslaget ägde således rum direkt efter krö-
ningen under inledningen av mässan, i högkoret.

Den som förestavade eden var ingen mindre än biskop Thomas Simonsson i
Strängnäs. Biskop Thomas har gjort sig känd, även för en senare tid, som för-
fattare till Frihetsvisan som tillkom under 1430-talets upprorstider.10 Vid tiden
för kröningsceremonierna fungerade han som rikets kansler, och det förefaller
således helt naturligt att han fick en så framskjuten och väsentlig roll under
ceremonien. Filologiskt intressant är att biskop Thomas i vår text sägs ha läst

9 Jfr Kumlien 1973–75, s. 622, och Collmar 1977, s. 176. Den sistnämnde påpekar att
Karl Knutsson därigenom ”lovat vårda sig om kyrkans frihet och frälse”.

10 Om biskop Thomas Simonsson se t.ex. Collmar 1977, s. 71–79 (med omfattande
litteraturhänvisningar).
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eden både på svenska och danska. Kanske var skillnaden mellan språkens uttal
inte så stor att språkdubbleringen utgjorde något problem? Säkerligen var bis-
kopen en skicklig språkman. Sammanhanget gör att det inte kan anses otroligt
att Strängnäsbiskopen faktiskt också låg bakom riddaredens text och dess
språkliga utformning. En jämförelse med biskop Thomas övriga diktning – i
den form den är känd för oss – talar inte direkt emot denna hypotes.11

Flera forskare har nämnt och helt eller delvis citerat riddareden från 1441.12

Här påpekas (särskilt av Karl-Erik Löfqvist) att man kan dra paralleller mellan
riddareden 1441 och ett avsnitt i Birgittas Revelationer, nämligen den åttonde
bokens trettiofemte kapitel. Den latinska texten av Uppenbarelsernas bok 8
föreligger i en vetenskaplig utgåva av Hans Aili.13 Här faller vår blick särskilt
på några rader (s. 156 i Ailis utgåva) som skulle kunna återspeglas i eden från
1441. Det är fråga om de ord som fälls samtidigt som en sköld överlämnas till
den nyblivne riddaren: ”Ecce do tibi clipeum, ut defendas te contra inimicos
Dei, ut viduis et orphanis tribuas auxilium et ut honorem Dei in omnibus
augmentes.”14 Men här slutar egentligen de faktiska likheterna. Någon annan
direkt och mer exakt förebild eller inspirationskälla (svensk eller internatio-
nell) tycks ännu inte ha påträffats eller diskuterats av forskningen.

Eden svors alltså på de blivande riddarnas modersmål. Det är den svenska
versionen vi har i vår text, men det förefaller rimligt att det även har funnits

11 Thomas Simonssons Engelbrektsvisa (Frihetsvisan) är senast utgiven i Vilhelms-
dotter 1999, s. 225–243. Riddareden är en för kort text för att möjliggöra mer exakta
jämförelser. Trots det skulle man ändå försiktigt kunna peka på formuleringar i
Frihetsvisan som ”fridh oc frelse drager hon heem” (s. 240) och ”friheet beskirmar
[tryckfel: ”beskimrar” i Vilhelmsdotters utgåva] badhe högh oc lagh” (s. 242). Dessa
passager skulle kunna jämföras med ordval i riddareden: ”…sina friheet och frælse,
standa moth oræth och størkia fridh oc ræth oc beskerma fadherløøs och modherløøs
barn…”.

12 Se framförallt Löfqvist 1935, s. 107–110, Bengtsson 1999, s. 44–45, Småberg 2004,
s. 63–64. Se också Liedgren 1980, s 4–5 och Rosén 1958, sp. 503 och 508.

13 Aili 2002, s. 154–156. Den latinska versionen av Revelationerna är att betrakta
som mer ursprunglig och har därfär citerats här. I en fornsvensk version återges stället
på följande vis: ”Jak anduordha thik skiold at thu skuli väria thik mot gudz ouinum
Ok at thw skuli göra hiälp änkiom ok fadhirlösom barnom ok ther til at thw skuli ökia
gudz hedhir j allom thingom.” Den fornsvenska texten är hämtad ur Klemming 1861,
s. 388–389.

14 ”Jag ger dig skölden för att du ska kunna försvara dig mot Guds fiender, för att du
ska kunna bistå änkor och föräldralösa barn och för att du i allt ska kunna hedra Gud
mer.” (Min översättning.)
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en nedskriven dansk variant. Efter edsavläggandet framträder en ny aktör i
ceremonien i Uppsala. Det är ännu unionstid, och kanske är det balansen
mellan länderna som eftersträvas när vi nu möter en dansk frälseman, riddaren
Erik Nilsson (Gyllenstierna).15 Hans tidskrävande uppgift var att i tur och
ordning vända sig till var och en av alla de sjuttiosex riddarkandidaterna –
bland dem alltså Karl Knutsson – och fråga om de kunde hålla det avgivna
löftet. Notarien ombads att skriva ned det som inträffat och angav samtidigt
namnen på de biskopar som begärde detta. De senares  stiftstillhörighet ger
ytterligare exempel på hur man i ceremonien tycks ha betonat den geografiska
spridningen. Biskoparna var den ovannämnde Thomas Simonsson i Strängnäs,
Ulrik Stygge i Århus,16 Torlav Olofsson i Viborg17 och Magnus Tavast i Åbo.18

Slutligen anges de vittnen som med sina namn intygade att händelserna 1441
återgavs på ett riktigt sätt. Vittnena var två välmeriterade män från olika
svenska domkyrkor, nämligen Strängnäsdekanen Erik Birgersson19 och skol-
mästaren (scholasticus) i Uppsala Kristofer Larsson, som var doktor i teologi.20

Vi återvänder så till den 25 februari 1454 och det omkringliggande doku-
mentet. Notarien Anders Petersson behövde nu avsluta sitt arbete. Efter upp-
läsningen av handlingen från 1441 ombads han av Birger Månsson att utfärda
det aktuella notarialinstrumentet. För detta ändamål behövdes vittnen, och
som sådana framträdde två lokala krafter, Strängnäskanikerna Birger Ham-

15 Erik Nilsson (Gyllenstierna), dansk riddare och riksråd, hade bland annat de
jylländska sätesgårdarna Danstorp, Skive och (den i vår text nämnda) Tim; om denne
se Elgenstierna 1927, s. 368. Erik Nilsson var kung Kristoffers hovmästare under åren
1441 och 1442.

16 Om Ulrik Stygge, biskop i Århus 1424–1449, se Erslev 1887–1905, under ”Stygge,
Ulrik”, s. 540.

17 Torlav Olofsson, biskop i Viborg 1437/38–1451. Han var av norsk börd och åter-
vände till Norge som biskop i Bergen (1451–1455). Om denne se Erslev 1887–1905,
under ”Thorlav”, s. 276–277, och Njåstad 2005, s. 217.

18 Om Magnus Tavast se Schybergson 1919, s. 541–542, och senast Palola 1997.
19 Dekanen Erik Birgersson (Ericus Birgeri) kom 1443 att efterträda Thomas

Simonsson som biskop i Strängnäs. Han hade tidigare varit såväl skolmästare (i
Strängnäs) som ärkedjäkne (i Skara). Om Erik Birgersson, se Collmar 1977, s. 80–83.

20 Om Kristofer Larsson, som senare blev ärkedjäkne i Uppsala och gjort akademisk
karriär vid universitetet i Leipzig, se Andrée 2012, s. 9–10.
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mar21 och Mikael Gammal.22 Därmed hade riddareden och de ceremonier som
ägde rum i Uppsala tretton år tidigare dokumenterats och bekräftats. Birger
Månsson och domkapitlet i Åbo hade nu fått den handling som de uppen-
barligen ansåg sig behöva. Dokumentet har bevarats till våra dagar eftersom
det skrevs in i Åbodomkyrkans kopiebok, men syftet med notarialinstru-
mentet är inte helt klart för eftervärlden. Som antytts ovan skulle det kunna
vara ett tecken på ett gryende misstroende mot en av dem som genom den
svurna eden högtidligt hade lovat att skydda såväl kyrkans tjänare som
föräldralösa barn och fattigt folk. En sak är dock säker: genom insatserna i
Strängnäs 1454 har vi fått fler detaljer om vad som hände i Uppsala vid riddar-
slaget i mitten av september 1441.

*

Notarialinstruments fullständiga text föreligger som redan nämnts endast i
handskriften A 10 i Riksarkivet. Avsnittet med riddareden i fornsvensk
tappning hade emellertid redan under medeltiden tagits in i flera andra kopie-
böcker.23 Bland annat finns eden återgiven i Vadstena klosters stora kopiebok
(Riksarkivets signum A 20), fol. 307r, och i Linköpingshandskrifterna Kh 54
(pag. 342) och J 73 (fol. 183v). Avvikelserna mellan versionerna är främst av
ortografisk natur; mer väsentliga skillnader har noterats i textnoterna nedan.24

Skriften i vår text i A 10 är en tidstypisk gotisk kursiv. Texten har tidigare
utgivits av Reinhold Hausen i Registrum ecclesiae Aboensis.25 Utgivnings-
principerna följer i stort sett dem som för närvarande används av Svenskt
Diplomatarium.26

21 Om Birger (Sunesson) Hammar, Rostockstudent, kanik i Strängnäs från 1438 och
dekan från 1463, se Collmar 1977, s. 175–178.

22 Om magister Mikael Gammal som studerat till magister i Leipzig, se Collmar
1977, s. 222–223.

23 För en fullständig genomgång av källmaterialet, se Liedgren 1980, s. 5 med not 21.
24 Rubrik i A 20: ”Juramentum militum Upsalie creatorum tempore coronacionis

serenissimi principis domini Cristoffori Swecie, Norwegie et Dacie regnorum regis.”; i
Kh54: ”Juramentum militum”, i J 73: ”Iuramentum nouorum militum”.

25 Hausen 1890, nr 499 och 565. Hela handskriften har också utgivits i faksimil
(Registrum ecclesiae Aboensis 1952).

26 Se Svenskt Diplomatarium 11:1, s. V–IX. (En skillnad är att tecknen < > i denna
artikel används för att ange utgivarens supplering av text.)



Latinsk text med översättning

ur hs. A 10, Riksarkivet, fol. 29v–30r
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Text

Juramentum militum

Jn nomine Dominj amen. Anno a natiuitate Eiusdem Millesimo quadrin-
gentesimo quinquagesimo quarto, jndiccione 2a, xxv die mensis Februarij, hora
viij uel quasi, pontificatus sanctissimi in Christo patris et dominj nostri dominj
Nicolai diuina prouidencia pape quinti anno octauo, venerandus ac discretus5
vir dominus Birgerus vtriusque iuris doctor eximius, prepositus Vpsalensis et
canonicus Aboensis, jn loco capitulari cathedralis ecclesie Strengenensis in mei
notarii publici testiumque infrascriptorum presencia constitutus produxit in
medium, ostendit et ad manus meas legendum tradidit quoddam
instrumentum formam iuramenti militum Vpsalie anno et die infrascriptis10
creatorum jn se continens jn hac forma:

Jn nomine Dominj amen. Anno a natiuitate Eiusdem Millesimo quadrin-
gentesimo quadragesimo primo, pontificatus sanctissimi in Christo patris et
dominj domini Ffelicis, diuina prouidencia pape quintj <anno> secundo /
jndiccione quarta / decimaquarta die mensis Septembris, puta exaltacionis15
sancte Crucis, post coronacionem in regno Suecie jllustrissimi principis dominj
Cristoferi Dej gracia regnorum Suecie et Dacie regis, comitis Palatinj Reni et
ducis Bauarie sub inchoacione summe misse in summo choro cathedralis
ecclesie Vpsalensis fuerunt quamplures regnorum supradictorum nobiles
milites concreatj, quibus ante lectum fuit iuramentum jnfrascriptum in20
Sueuico siue Danico per reuerendum in Christo patrem dominum Thomam
episcopum Strengenensem. Omnes vero milites creandi iurauerunt per
viuentem in secula erectis in celum manibus se infrascriptum iuramentum in
forma inviolabiliter inperpetuum seruaturos iuxta eorum vires et vltimas
facultates. Cuius iuramenti tenor sequitur in his verbis:25

3 2a dvs. secunda.    13 primo härefter möjligen en senare tillagd et-förkortning A 10.
14 anno saknas (vid radskifte) A 10.
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Översättning

Riddarnas ed

I Herrens namn, amen. Detta ägde rum år 1454 efter Hans födelse, i den andra
indiktionen, den 25 februari, omkring den åttonde timmen, i det åttonde året
av herr Nicholaus V:s pontifikat, vår heligaste fader i Kristus och påve genom
Guds försyn. Vördnadsvärd fader och skälig man herr Birger, som var
utriusque juris doktor, domprost i Uppsala och kanik i Åbo, befann sig då i
kapitelsalen i Strängnäs domkyrka. Som offentlig notarie var jag närvarande
tillsammans med nedanstående vittnen. Herr Birger tog då fram ett dokument
och uppvisade detta för alla. Därefter lämnade han det i mina händer för att
jag skulle läsa upp det. Detta dokument innehöll den ed som svors av de
riddare som dubbades i Uppsala på år och dag som nedan angivits. Det hade
följande innehåll:

I Herrens namn, amen. Detta ägde rum år 1441 efter Hans födelse, i det
andra året av herr Felix V:s pontifikat, heligaste fader i Kristus och påve
genom Guds försyn, i den fjärde indiktionen, den 14 september, det vill säga
på festdagen Heliga korsets upphöjande. Efter kröningen i Sverige av den
frejdade fursten herr Kristofer, med Guds nåd kung över rikena Sverige och
Danmark, Pfalzgreve vid Rhen och hertig av Bayern, som ägde rum under
inledningen av mässan i högkoret i Uppsala domkyrka, dubbades gemensamt
ett stort antal välborna män från de ovannämnda rikena till riddare. Dessa
hade tidigare fått nedanstående ed uppläst på svenska eller danska av
vördnadsvärd fader i Kristus herr Thomas, biskop i Strängnäs. Med händerna
uppsträckta mot himlen lovade alla riddare som skulle dubbas att obrottsligt
och för alltid ”vid den som lever i evighet”1 hålla denna ed så långt deras
krafter räckte och efter yttersta förmåga. Denna ed har följande ordalydelse:

1 Uppenbarelseboken 10:6–7.
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“Jach bidher mik swa Gud hullan jomfrv Mariæ, sancte Erich oc sancte
Knwt at jac wil epter min yterste macth medh liiff och godz beskerma the helga
cristna tro oc ewangelium oc halla oc wæria kirkiona oc henna tiænara wid sina
friheet och frælse, standa moth oræth och størkia fridh oc ræth oc beskerma |
fadherløøs och modherløøs barn, joncfrwr, ænkior och armt folk och wara30
trygger och tro minom konungh oc mino rike oc rætfærdeligha halla oc øwa
mith riddarscap Gudi til heders epter mine bæzste formaagho, swa hielpp mik
Gudh.”

Specialiter autem dominus Ericus Niclisson miles de Thym interrogauit
singulariter singulos ante suscepcionem milicie et gladii vibracionem, an35
suprascriptum iuramentum in forma seruare vellent. Quod iterato tunc
prestiterunt et facere pro viribus promiserunt.

Et quia iurato sic solenniter facto militum tunc <c>reatorum ego presens
interfui requisiuerunt me notarium publicum reuerendissimi in Christo patres
dominj Thomas Strengenensis, Vlricus Arosiensis, Torlauus Vibergensis et40
Magnus Aboensis Dei gracia ecclesiarum episcopi jn prescencia testium
infrascriptorum, vt eis super huiusmodi sacramento militum pro tunc facto
conficerem vnum uel plura instrumentum publicum seu publica instrumenta.
Actum siue factum fuit iuramentum supradictum anno Dominj, pontificatu,
jndiccione, mense, die mensis, hora diei et loco quibus supra. Et ego requisitus,45
vt prefertur, presentibus venerandis viris dominis Erico Birgeri decano
Strengenensi, et Cristofero scolasti<co> Vpsalensi sacre theologie doctore
eximio ad mei requisicionem vocatis testibus specialibus et rogatis.

26 Mariæ med synbarligen överflödigt nasalstreck över sista bokstaven i A 10. I avskriften i A 20
har Maria och helgonen återgivits på latin: Mariam, sanctum Ericum, sanctum Knwt. I vår
text har skrivaren möjligen på samma sätt först skrivit Mariam, men därefter ändrat sig och
gjort det andra a till æ utan att stryka nasalstrecken. I Kh 54 har svenska former använts:
Maria, sancte Erik, sancte Knuth. J 73 har av någon anledning (troligen avskrivningsfel)
utelämnat Knut ur formeln och skriver: Maria oc sancte Erik.    27 jac skrivet över raden A
10.    29 beskerma härefter sidskifte  A 10. Längst ned på fol. 29v (som kustod): faderløøs.
31 och tro orden och tro saknas Kh 54. |  rætfærdeligha] rätfär·ligha A 10. Punkten har här
uppfattats som ett förkortningstecken, troligen återgående på en förkortning av ordet i en förlaga.
– Det kan noteras att andra versioner av eden också tycks ha haft problem med ordet: A 20 har
rætteligha, Kh54 rethferdeliga och J 73 rätfärdelige. |  øwa] haua J 73.    38 creatorum]
reatorum A 10; troligen har ett inledande c bortfallit; en annan möjlig tolkning är
recitatorum.    39 me härefter bokstäverna tom raderade.    46 prefertur härefter har
möjligen bortfallit ea in hanc presentem formam propria mea manu scriptam redegi eller
liknande fras; jfr t.ex. SDHK nr 18931.   47 scolastico] scolasti A 10.
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”Jag ber Gud så huld, jungfru Maria, sankt Erik och sankt Knut att jag efter
min yttersta makt, med liv och gods, ska kunna försvara den kristna tron och
evangeliet, hålla och skydda kyrkan och hennes tjänare vid hennes frihet och
frälse, stå emot orätt och stärka fred och rätt, försvara faderlösa och moderlösa
barn, jungfrur, änkor och fattigt folk, vara trofast mot min kung och mitt rike
och uppträda på ett rättfärdigt sätt i mitt ridderskap, till Guds heder och efter
min bästa förmåga. Så hjälpe mig Gud!”

Innan de mottagit sitt ridderskap och vidrörts av svärdet, frågade herr Erik
Nilsson, riddare från Tim, särskilt var och en om de var villiga att hålla den
ovannämnda eden, så som den formulerats. De garanterade ännu en gång
detta och lovade att efterleva eden så långt deras krafter tillät.

Eftersom jag var närvarande när de nu dubbade riddarnas ed svors så hög-
tidligt ombads jag såsom offentlig notarie i nedanstående vittnens närvaro av
vördnadsvärda fäder i Kristus, biskopar genom Guds nåd, herrar Thomas i
Strängnäs, Ulrik i Århus, Torlav i Viborg och Magnus i Åbo, att för dem upp-
rätta ett eller flera offentliga dokument med anledning av den riddared som då
avgivits. Denna ed avgavs i Herrens år, pontifikat, indiktion, månad, dag,
timme på dagen och plats som ovan. Och jag hade tillfrågats, som ovan. När-
varande var vördnadsvärda herrar Erik Birgersson, dekan i Strängnäs, och
Kristofer, skolmästare i Uppsala och framstående doktor i teologi, vilka på min
begäran tillkallats som särskilt utsedda vittnen.
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Post quas quidem produccionem, ostensionem tradicionemve atque
diligentem mei eiusdem examinacionem requisiuit me idem venerandus50
dominus prepositus supradictus nomine suo et capitulj ecclesie Aboensis,
quatenus sibi super hac forma iuramenti vnum uel plura conficerem
instrumentum publicum seu publica instrumenta. Acta sunt hec anno Dominj,
indiccione, die mensis, hora diej et pontificatu quibus supra presentibus
ibidem venerandis viris dominis Birgero Hammar et magistro Michaele55
canonicis Strengenensibus testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Et ego Andreas Petri clericus Strengenensis dyocesis publicus sacra imperiali
auctoritate notarius, quia produccioni ostensionique ac leccioni instrumenti
supradicti presens interfui vna cum testibus prenotatis eaque omnia et similia
vt premittitur fieri vidi et audiuj, jdeo hoc publicum instrumentum propria60
manu scriptum exinde confeci signoque et nomine meis solitis signaui in fidem
et testimonium firmius omnium premissorum.

59 eaque skrivet ea que utan avstavningstecken vid radskifte.   60 audiuj rättat från audiui.
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Efter att dokumentet så hade tagits fram, visats och lämnats över till mig
och efter min noggranna undersökning, bad samme vördnadsvärde herre, den
ovannämnde domprosten, att jag för honom och för domkapitlet i Åbo skulle
upprätta ett eller flera offentliga dokument angående detta edsformulär. Detta
ägde rum i samma Herrens år, indiktion, dag, månad, timme på dagen och
pontifikat som ovan. Närvarande där var vördnadsvärda herrar Birger
Hammar och magister Mikael, kaniker i Strängnäs, vilka inkallats som särskilt
utsedda vittnen till ovanstående.

Och jag Anders Petersson, präst i Strängnäs stift, med helig kejserlig
myndighet offentlig notarie, var själv närvarande tillsammans med ovan-
nämnda vittnen när detta dokument togs fram, visades upp och lästes. Jag
hörde och såg att allt skedde på det vis som angivits ovan. Därför har jag egen-
händigt skrivit ned detta offentliga dokument och försett det med mitt sed-
vanliga märke och namn som ett bekräftat vittnesbörd om allt det ovan-
stående.
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Om grammatiker och grammatikor inom klassiska språk

Eva-Carin Gerö

Jag vill inleda med att bekänna att jag har en last: jag samlar på grekiska och
latinska grammatikor, helst äldre sådana, vilka jag sällan kan motstå då jag
hittar dem på någon undanskymd antikvariatshylla – inte så överraskande,
kanske, för någon som vigt sin forskargärning åt att försöka lösa språkveten-
skapliga problem i antik grekiska, inte sällan med utblickar mot det andra
klassiska ”systerspråket”, latin. Min första klenod, J. H. Koeberus Grammatica
Graeca Harmonica Golio-Welleriana från 1734, fick jag 1996 i disputations-
present av min första lärare i grekiska, docent Marie-Louise Säflund, och den
skickades till mig i ett slarvigt tillslutet kuvert och med ofullständig adress från
Stockholm till Tübingen, där den dock nådde mig i oskadat skick – ett gott
omen för framtiden, kan man tycka. Sedan dess har grammatikorna under
årens lopp blivit flera, och mitt intresse för dem och deras författare bara ökat.
Här tänker jag reflektera kring några av dem och i synnerhet ägna uppmärk-
samhet åt tre grammatiker, som alla ägnade sin gärning åt såväl latin som
grekiska, Gottfried Hermann, Raphael Kühner och Basil Lanneau Gilders-
leeve. I sammanhanget kommer jag också att beröra tre grammatiska fenomen
som alla tre, om än i något varierande grad, behandlat på ett intressant sätt,
nämligen modus, negation och tempus.

I äldre grammatiska verk, såväl språkläror som handböcker om gramma-
tiska delområden, återfinner vi allt som oftast ett synsätt präglat av det full-
komligt självklara stora värde som studier av de klassiska språkens litteratur,
och nästan ännu mer, språken som sådana, har. Exempelvis kunde verk om
grekiska respektive latinska partiklar ha högtidliga försättsblad med motivet
”formell trädgård” (som något hämtat ur Platons idévärld), där bin hämtar
näring från de klassiska författarnas språkliga och litterära ”odlingskvarter”
med stora mänskliga prestationer i form av byggnadsverk och hamnar i bak-
grunden (till exempel med texten smikra tous megalous trefei, ”De små när de
stora”).1 Här finns ett tänkande, och till detta kopplat ett starkt pedagogiskt

1 Jfr Gerö 2008, s. 112 f.
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patos, som går ut på att latin och grekiska är särskilt högtstående, logiska
språk, som ”fostrar intellektet” på ett i det närmaste oöverträffat sätt, ja,
nästan så att varje böjningsmönster eller syntaxregel rustar eleven för ett
bättre liv.2 Jfr t.ex. Cauer:

Ju längre jag tjänar vetenskap och skola och intresserar mig för sambandet dem
emellan, desto fastare blir jag i min övertygelse att de gamla språken har en
starkt fostrande kraft, som hjälper eleven att finna sig tillrätta i en nutida laby-
rintisk tillvaro. Inte bara [den antika] litteraturen utan framför allt själva språk-
studiet äger denna kraft.

En ofta diskuterad skillnad mellan de två gamla språken består i att det
egentliga strama tuktandet av tänkandet till den oavgjort högsta graden
åstadkoms genom latinet. Somliga går så långt som att påstå att den latinska
syntaxen i grund och botten inte är något annat än tillämpad logik.3

Det blir således mycket viktigt för Cauer och andra samtida pedagoger och
grammatiker att kartlägga, förmedla och systematisera de klassiska språkens
grammatik. Inte minst blir själva pedagogiken och grammatikernas ”metod”
av stort intresse. Exempelvis framhålls i förordet till den svenska översätt-
ningen av Kühners Elementargrammatik der lateinischen Sprache (anpassad kon-
trastivt till svenska och översatt av J. Wimmerstedt 18474) att Kühners
grammatik har ett särskilt ändamålsenligt didaktiskt upplägg med bl.a. talrika
översättningsuppgifter ”till omedelbar inöfning af förekommande reglor och
former.”5 Inte minst framhöll tidiga 1900-talspedagoger den jämförande

2 En (autentisk) anekdot om från 1940-talets tyska skolvärld, där en lärare fram-
håller att en elev som i förtid avbrutit sina gymnasiestudier skulle ha ”fått något för
livet” om han hunnit vara med på genomgången av mi-verben är således inte helt
skämtsamt menad (jfr Gerö 2008, s. 33).

3 Cauer 1912, s.  47, övers. E.-C. Gerö. Bland exemplen på detta hos Cauer 1912
nämns latinets stränga markering av relativ tid, i motsats till grekiskan som inte mar-
kerar sådan, i satser som Cum domum intrasset, animadvertit (”Logik und Psychologie”,
s. 47).

4 Bearbetad på svenska efter den fjärde originalupplagan.
5 Detta motiveras sålunda: ”Grammatiska reglor och former, hvilka blott med

minnet uppfattas äro för lärjungen en död och wärdelös skatt, som han inte wet att an-
wända, och som blir desto osäkrare egendom, ju mer den tillwexer; derför att minnet
ej äga styrka nog, att fasthålla det inlärda i hela dess omfång. Glömska eller oreda blir
häraf en nödwändig följd.” Resonemanget kring den ”Kühnerska metoden” ter sig f.ö.
påfallande modernt och pedagogiskt sett högst användbart än i dag; jfr t.ex. (s. 1):
”Genom inöfning … af de här inflätade Öfwersättningsuppgifterna inblåses liksom en
lefwande anda i det döda stoffet: formerna och reglorna blifwa med klart medwetande
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språkvetenskapens och över huvud taget språkhistoriska perspektivs stora
värde för inlärningen av de klassiska språken, eftersom genom dessa former
blev begripliga som tidigare betraktats som undantag och anomalier (vilket
dock till en början stötte på patrull, eftersom man menade att eleverna fick
lära sig ”samma sak två gånger”). Cauer själv menade till och med att lögn
kunde vara tillåten som en pedagogisk ”metod”: han menade nämligen att det
är så svårt för elever som har sin första kontakt med grekiskans aoristparticip
att förstå att dessa inte har tids- utan endast aspektbetydelse att det är berätti-
gat att medvetet lögnaktigt lära ut att participen har betydelse av förfluten tid
för att senare, då eleverna nått längre i sina grammatiska kunskaper, ta tillbaka
denna ”sanning”.6 Vad som just sagts om grammatikor och grammatiker gäller
förstås även den klassisk-filologiska ”språkdidaktiken” i stort: i början av sin
karriär som lärare vinnlade sig Basil L. Gildersleeve om att ägna sig åt eget för-
fattande på latin och grekiska, för att på så sätt polera och vederkvicka sina
språkkunskaper inför förmedlingen av dessa till studenter. Så länge Gilders-
leeve var aktiv som lärare, sammanlagt sextiofem år vid olika lärosäten, gav
han en kurs varje år i latinsk/grekisk composition och rekommenderade just
denna metod som ett utomordentligt bra sätt lära sig språk.7

En av de mera kända tidiga klassiska filologerna med inriktning mot såväl
latin som grekiska var Gottfried Hermann från Leipzig (1772−1848), som
gjorde stora insatser både på textutgivningens och grammatikens områden.
Det har sagts att hans intresse för grammatik var underordnat hans omfat-
tande textfilologiska projekt – på ett liknande sätt som stoikernas grammatiska
analyser sägs ha varit instrumentella för deras ontologiskt inriktade filosofiska
syften – men man undrar i båda fallen om det hade varit nödvändigt att ägna
så penetrerande utredning av fenomen som grekiskans tempus- och aspekt-

uppfattade, och den lärande erhåller säkerhet och färdighet i deras anwändande.
Genom denna method blir således icke blott lärjungens minne, utan äfwen hans för-
stånd uppöfwadt och utbildadt; hwarförutan äfwen den fördel winnes, att han för-
skaffar sig ett rikt lexikaliskt material, hwarigenom öfwergången betydligt lättas till
studerandet af latinska författare.”

6 Som lärare kan jag känna sympati med att så att säga ”till varje pris” vilja förmedla
kunskap om ett angeläget fenomen, bara man lyckas. På vår områdeskurs vid Stock-
holms universitet om grekernas syn på kärlek och erotik har jag för diskursiv läsning
t.ex. delat ut Tove Janssons novell ”Katten”, som jag menar säger något tidlöst om
kärlekens natur, och när grekiskans partikelbruk, återkommande på olika kurser,
tematiseras, drar jag gärna paralleller till samtida svenskt talspråk.

7 Jfr Allinson 1925, s. 134.
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system om inte ett intresse per se för grammatik hade varit för handen. Her-
mann har kritiserats en hel del för just sina grammatiska analyser som man an-
sett vara alltför mycket präglade av spekulation a priori. Därvid har man dock
ofta missat att Hermann på grammatikens område var i högsta grad intres-
serad av kopplingen mellan språk (läs: de klassiska språken) och tanke, vilket
fört till en del överläggningar som kan tyckas långt ifrån vår empiriskt-språk-
liga ”vardag”.8 Åter märker man här det, kanske, kan man tycka, ur ett sentida
perspektiv, grekiskt-latinska chauvinistiska perspektivet på de klassiska
språken: något viktigare finns bara inte – detta ska (självklart) alla som vill
kunna kalla sig bildade lära sig och utan dessa kunskaper har man inget
gemensamt bildningsgods som socialt kitt (inom en elit) och inte ens ett
gemensamt på logik grundat tänkande!

Raphael Kühner (1802−1878) hör också till pionjärerna inom den latinska
och grekiska grammatiken. Kühner-Gerth (1898, 1904) och Kühner-Stegmann
(1955, 3 utg.), de reviderade versionerna av Kühners egna Ausführliche
Grammatik der griechischen Sprache och Ausführliche Grammatik der lateinischen
Sprache, hör fortfarande till våra standardverk och betraktas ofta som auktori-
tativa och grundläggande, när det gäller smått såväl som stort inom den klas-
sisk-filologiska (empiriska) språkvetenskapen. Kühner själv var dock avsevärt
mera modest; han betonade att hans verk var just ett pionjärarbete och resul-
taten approximativa, att bättras på och vidareutvecklas av framtida forskare,
något som tycks ha glömts bort i vår samtid, där man i brist, kanske, på nya
omfattande grekiska och latinska grammatikor, åberopar sig på Kühners verk
som en ”bibel”. Kühner har kritiserats för att vara eklektisk, ombytlig
(”belehrbar”) och ”ein beschränkter Kopf”, men trots vissa brister i originali-
tet får man se till själva syftet, och den stora arbetsbörda det stora grammatik-
skrivarprojektet inneburit: här gällde det att utförligt kartlägga det latinska
respektive grekiska språket samt att göra det pedagogiskt presenterbart för
studerande och lärare/forskare.

Basil Lanneau Gildersleeve (1831−1924) har många beundrare och bland
lärare, forskare och studenter hängivna användare av sin extensiva produktion
om grekiskt och latinskt språk jämte litteratur, och inte minst inom inter-
sektionen dem emellan. Grekiska språket var Gildersleeves främsta syssel-
sättningsområde, med titlar som Pindar: the Olympian and Pythian Odes ([1885]
1890), Hellas and Hesperia, or the Vitality of Greek Studies in America (1909) och
Syntax of Classical Greek I−II (1900−1911), men i likhet med Gottfried Her-

8 Jfr Gerö 2003.
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mann och Raphael Kühner skrev han om såväl grekiska som latin. Med sin
kombination av osedvanligt omfattande kunskap om de klassiska språken och
humor, jämte en talang för att på ett lättillgängligt, nästintill journalistiskt,
sätt beskriva grammatiska fenomen som annars kunde tyckas teoretiska och
”torra”, har Gildersleeve kommit att ingå en grammatikernas kanon för både
lärare och lärande inom de klassiska språken. Inte minst hade han tillfälle att
ta ut svängarna med denna sin förmåga i den av honom själv grundade tid-
skriften American Journal of Philology, där han bland annat skrev sina Brief
Mentions, till stor behållning för läsare då och nu. Gildersleeve intog såväl där
som i andra sammanhang, med viss tongue in cheek, får man anta, en modest
hållning till sin gärning som grammatiker. Han kunde t.ex. framställa sig (och
andra ”syntaktiker”) som ”hörnbrummare”, dvs. sådana som (lidelsefullt)
ägnar sig åt en något petimeteraktig verksamhet vid sidan om annat som kan
tyckas mera viktigt. Inte minst gällde denna modesta hållning det han åstad-
kom på området latin, jfr t.ex. följande citat ur ett brev till en tysk vän beled-
sagande ett exemplar av den andra utgåvan av hans Latin Grammar (1872):

I am not by any means easy about it. The fact is, for the last seventeen years I
have devoted nearly all my time to the study of Greek and in my Latin
Grammar I have done little more than apply my Greek categories9 to the little I
know about Latin10.

Gildersleeves, inte otypiska, självironiska ton märks exempelvis också i
följande utdrag ur en av hans Brief Mentions:11

Spiritually I belong to the sect of Flagellants and ’keep under my body’ by
frequent scourgings. I have not only made a choice collection of the whip-lashes
that have touched up my personal transgression, but I cherish an assortment of
cowhides meant for the class of sinners to which I belong. Chief among these
latter nervi intended for the chastisement of grammarians, is one provided by
my good friend, President Wheeler, of the University of California, who wrote
in the Atlantic Monthly for October, 1898 as follows: ’Grammar is to the average
healthy human being the driest and deadliest of the disciplines. Except as it
serves a temporary practical purpose of offering a first approach to the
acquisition of language, and of presenting a convenient tentative and artificial

9 Det är också påfallande hur stora likheterna är i beskrivningarna av latinska resp.
grekiska syntaktiska fenomen är i Gildersleeve (1895) resp. (1900−1911), vilket själv-
fallet dock inte behöver tyda på någon bristande kvalitet – lingvister då som nu hittar
ofta ”universalier”.

10 Jfr Briggs Jr, utg., 1987, s. 43.
11 Miller 1930, ”Condemnation of Grammatical Study” (XXV, 354).
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classification of certain facts, it brings spiritual atrophy and death both to him
who gives and him who takes’.

Gildersleeve kunde dock emellanåt rejält sätta ner foten vad gällde just bety-
delsen av grammatiska studier:12

Rightly interpreted, grammar is the culmination of philological study, and not
its rudiment […] No study of literature can yield its highest result without the
close study of language, and consequently the close study of grammar.13

Det skulle spränga ramen för den här artikeln att in extenso gå in på de viktiga
grammatiska beröringspunkter som finns (och ytterligare kan upptäckas)
mellan de tre här behandlade grammatikerna å ena sidan, och mellan dessas
iakttagelser och moderna språkforskares, å den andra. Till en del har jag själv
redan behandlat sådana teman i Gerö (1997), Gerö (2009), Gerö och Stechow
(2003) samt i Gerö (2013). I korthet kan dock nämnas att såväl Hermann som
Kühner var inne på intressanta saker vad gäller negation och ”modalitet” i
vidare bemärkelse (Kühner dock troligen i Hermanns efterföljd). Hos Her-
mann([1802]1822) finns en koppling mellan användningen av konjunktiven i
vissa latinska bisatser (inom oratio obliqua) och av negationen mê i motsvarande
grekiska satser. (Det handlar här om en ansats till ett synsätt om ”subjektiv
modalitet”, markerad med olika medel, som kan utföras långt mera explicit
med moderna språkvetenskapliga frameworks). I de två första upplagorna
(Kühners egna) av Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache (1835, 1870)
finns på ett likartat sätt en ansats om just negationen mê som en markering av
så kallad quasi oratio obiqua, åter kopplad till ”subjektivitet” och som parallell-
fenomen till latinets oblika konjunktiv i bisatser.14 Gildersleeve, slutligen, ser
den oblika optativen i grekiskan som en ”personböjd infinitiv”, dvs. som ett
till infinitiven parallellt uttrycksmedel att uttrycka abstraktion/subjektivitet.

12 ”Classical Studies in America”.
13 Briggs 1992, s. 147, eller med Briggs ord i förordet till den tredje utgåvan av

Gildersleeve’s Latin Grammar från 1997 (s. iv), åtföljt av ett citat av Gildersleeve själv:
”Too often we are presented with a dichotomy: we study grammar or read literature.
There was no such mutual exclusivity for Gildersleeve the teacher or Gildersleeve the
man, since he believed that the intense study of grammar yielded a broadened
experience of culture: ’Side by side, unless I err, side by side with the retrenchment of
the grammatical element in the school runs a tendency to widen the range of reading
[…] The study of literature gains, the study of humanity gains, and grammar need not
lose.’ (Briggs 1992, s. 148.)

14 Detta är tyvärr borttaget i Kühner-Gerth.
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Vad gäller tempus har särskilt Hermann varit inne på detta tema och också
fått kritik för sitt a priori uttänkta och överdetaljerade system med sexton (!)
tempus i grekiskan. Tänkvärt är dock ändå även detta i ”gränslandet” mellan
språk och tanke. Hos Kühner får vi som alltid ett ymnighetshorn av intres-
santa exempel och ofta även goda iakttagelser om användningar och bety-
delser. I synnerhet Gildersleeve uppvisar dock, trots ofta luftiga och ”impres-
sionistiska” formuleringar, de sundaste insikterna i grekiskans och latinets
tempus- och aspektsystem. Inte minst gäller detta det än idag mycket om-
diskuterade tempuset perfektum, där Gildersleeves ansats har mycket gemen-
samt med helt moderna (fast mera explicita) analyser.15

15 Jfr t.ex. Gerö och Stechow 2003.
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Om ”klassiskt latin” och om latinsk språkriktighet

Gerd V. M. Haverling

1. Begreppet ”klassiskt latin”

Vad som egentligen avses med begreppet ”klassiskt latin” varierar, men inte
sällan används det om en särskilt korrekt och över tid tämligen enhetlig form
av latin som står i motsatsförhållande till det lika mångtydiga begreppet ”vul-
gärlatin”.1 Ibland är det allt litterärt latin från antiken, d.v.s. även litterärt
senlatin, som åsyftas.2 Ofta finns dock någon form av inskränkning. En ganska
vanlig definition av begreppet exkluderar det förklassiska latinet (ca 240–ca 90
f.Kr.), och låter det klassiska latinet endast omfatta latinet från senrepubliken
och från den äldre kejsartiden (till 100-talet e.Kr.).3

Sedan slutet av 1800-talet delar man ibland in det klassiska latinet i en
”guldålder”, omfattande republikens sista decennier och augusteisk tid (ca 90
f.Kr.–14 e.Kr.), och en ”silverålder”, som i en del fall antas ta slut redan om-
kring 117 e.Kr.,4 men som ibland inkluderar även resten av 100-talet e.Kr.5

Enligt det synsättet är de senare periodernas romerska kultur och litteratur
generellt av mindre värde än den s.k. ”guldålderns”.6

Enligt en snäv definition av begreppet klassiskt latin är det enbart sen-
republikens sista decennier och augusteisk tid som omfattas, d.v.s. den period
under vilken latinets skriftspråksnorm fastställs och de för denna norm mest

1 Jfr t.ex. Clackson och Horrocks 2007, s. 227; se Adams 2013, s. 7–8.
2 T.ex. Morton Braund 2002, s. 39; jfr Janson 2002, s. 97.
3 T.ex. Landfester 1997, s. 45 (100 f.Kr.–250 e.Kr.), Olsen 2005, s. 16, 53–54 (80

f.Kr.–180 e.Kr.) och Söhrman 2006, s. 49 (ca 100 f.Kr.–200 e.Kr.); jfr Clackson och
Horrocks 2007, s. 215–222.

4 Så t.ex. Teuffel 1870 och Thomsen 2008, s. 10–11; jfr periodiseringen även hos von
Albrecht 1994.

5 Så t.ex. Cruttwell 1877 och Bendz hos Sjöstrand 1960, s. XVI–XXV; jfr även
periodindelningen hos Kenney och Clausen 1983 och Meiser 1998, § 2.

6 T.ex. Cruttwell 1877 gav avsnittet om den äldre kejsartiden (14–180 e.Kr.) titeln
”The Decline”.



138

Gerd HAVERLING

betydelsefulla författarna verkar och som därmed sammanfaller med den s.k.
”guldåldern”. Latinet från äldre kejsartid kallas då ofta ”efterklassiskt”.7

Traditionen att framhäva just latinet från senrepubliken och från augusteisk
tid som särskilt förebildligt går ytterst tillbaka på renässanshumanisternas int-
resse för just den språkformen. Högmedeltidens litterära latin gick snarare till-
baka på det litterära senlatinet, sådant som vi möter det hos kyrkofäder som
Augustinus och Hieronymus.8 Förändringen av föreställningen om vad som är
korrekt är emellertid en process som tar ganska lång tid: ännu i början av
1600-talet kunde en senantik författare som senatorn, vältalaren och brev-
skrivaren Symmachus ses som stilistisk förebild.9

De språkliga normer som skapades under republikens sista decennier och i
augusteisk tid kom otvetydigt att spela en mycket central roll för uppfatt-
ningen om språkriktighet under antikens senare århundraden. Om man grans-
kar de litterära texterna från dessa århundraden är det emellertid tydligt att
man har haft en större tolerans för en del språkliga förändringar och en vidare
förståelse för vad som är korrekt än vad traditionella handböcker och skol-
grammatikor kan ge intryck av. Det finns därför skäl att fundera över hur
antikens bildade romare själva uppfattade detta.

2. Den språkliga standardens tillkomst

Den äldsta av oss kända romerska litteraturen är från första början starkt präg-
lad av det starka kulturella inflytandet från den grekiska världen och detta
spelar en avgörande roll för de klassiska språknormer som växer fram under
senrepubliken. Det som då inträffar är att en regelbunden ortografi växer
fram, att den stora morfologiska variationen reduceras, och att syntaxen nor-
meras. När det gäller ordförrådet undviks ovanliga ord och nya grekiska lån-
ord, vilka i förekommande fall hellre ersätts av översättningslån, samtidigt
som där finns en viss tendens att undvika vissa ord som är vanliga i både det

7 Så t.ex. Palmer 1961, s. 140, Lundström 1962, s. 12–13, Väänänen 1981, §§ 15–20,
och Cuzzolin och Haverling 2009, s. 19–20, 46.

8 Se t.ex. Bourgain 2005, s. 52 ff., 66 ff.; jfr Waquet 2001, t.ex. 125 ff. Så är t.ex. fallet
i den franske filosofen Pierre Abélards Historia calamitatum från omkring 1132, där
Hieronymus citeras särskilt flitigt.

9 I Johannes Philippus Pareus utgåvor av Symmachus brev (Neustadt 1617 och 1628
och Frankfurt 1642 och 1651) återfinns positiva omdömen om Symmachus stil samt
utvalda exempla för den som vill imitera honom; jfr Callu 1972, s. 26 och 32.
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äldre och i det senare latinet. Där finns också en tydlig strävan att reducera an-
talet onödiga synonymer.10 Vi kan följa utvecklingen hos Cicero som med
tiden blev alltmer sparsmakad.11

Den här utvecklingen åtföljdes av en livlig diskussion om språkriktighet, i
vilken vi möter begreppen latinitas, som innebär att språket alltid skulle vara
korrekt och idiomatiskt,12 och urbanitas, som innebär att det skulle bygga på
det språk som talades i de bildade kretsarna i Rom.13 Man diskuterade även
enligt vilka principer som språket skulle förbättras: en del menade att man
borde följa det ibland ologiska språkbruket (anomalia, consuetudo), medan
andra menade att man skulle följa de överordnade principerna (analogia,
ratio).14 Cicero betonade betydelsen av consuetudo och förordade att man skulle
tillämpa ratio på ett sätt som inte stred mot det naturliga språket.15 Varro där-
emot förordade en förhållandevis sträng tillämpning av ratio, medan Caesar
tycks ha rekommenderat ett mer måttligt bruk av ratio.16

Under första århundradet f.Kr. pågick en diskussion bland grekerna om hur
det litterära språket hade utvecklats i hellenistisk tid. En del menade att man
borde överge den samtida koinägrekiskan och i stället återvända till det prosa-
språk som hade använts i den klassiska tidens Aten på 400- och 300-talen
f.Kr.17 Bland romarna fanns olika meningar om vad det var för latinsk prosa

10 Se t.ex. Marouzeau 1941 och 1949, Palmer 1961, s. 95–147, Landfester 1997, s.
45–47, Santini 1999, s. 314–327, Rosén 1999, s. 41–173, 177–186, Clackson och
Horrocks 2007, s. 206–215, och Clackson 2011. För diskussion se även t.ex. Gaertner
2010 och Pinkster 2010.

11 Jfr Tacitus Dialogus (= Tac. Dial.) 22: se även t.ex. Norden 1909, s. 190, Santini
1999, s. 316–324 och Rosén 1999, t.ex. s. 11, 48, 52, 64, 67.

12 Jfr t.ex. Rhetorica ad Herennium 4.17, Ciceros De oratore (= Cic. De orat.) 3.40 och
3.49, Quintilianus Institutio oratoria (= Quint. Inst.) 1.5.1; motsvarande begrepp hos
grekerna är ἑλλενισµός (jfr t.ex. Diogenes Laertius 7.59; jfr även Aristoteles Rhetorica 3
p. 1407a, 5).

13 Jfr t.ex. Cic. De orat. 3.44, Ciceros Brutus (= Cic. Brut.) 169–170, Quint. Inst.
6.3.107. Cicero menade att främmande inflytande som hade sin bakgrund i att många
främlingar hade flyttat till Rom borde rensas bort (Brut. 258).

14 Jfr t.ex. Varros fragment 268 hos grammatikern Diomedes i Grammatici latini (=
Gramm.), vol. I s. 439, och Varros De lingua latina 8, 9 och 10; jfr även Quint. Inst.
1.6.1–3.

15 Jfr Ciceros Orator (= Cic. Orat.) 156–157 och 162; se Rosén 1999, s. 82–84, 186–189.
16 Se t.ex. Clackson och Horrocks 2007, s. 199 och Garcea 2012, s. 39–41.
17 Se t.ex. Wifstrand 1959, s. 208–210, Horrocks 1997, s. 51 och Clackson och

Horrocks 2007, s. 184–189.
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som bäst motsvarade grekernas beundrade attiska: en del menade att det var
en lite ålderdomlig form av latin, men Cicero menade att utgångspunkten för
skriftspråket borde vara det samtida vårdade talspråket i de bildade kretsarna i
Rom.18

Cicero intresserade sig framför allt för talekonsten, där han menade att
man borde använda ett naturligt språk utan arkaismer och provinsialismer i
fråga om ordförråd och uttal. Visserligen kan ålderdomliga former vara verk-
ningsfulla stilistiskt, men sådana effekter borde användas med stor måtta och
finess och med känsla för litterär genre: i poesi finns större frihet än i prosa
och det som kan fungera i den poesin tämligen närstående historieskrivningen
fungerar inte i ett politiskt tal eller i ett rättegångstal.19 Eftersom diskussionen
handlade om vilken form av latin som kunde sägas motsvara grekernas beun-
drade attiska kommenterar Cicero även de grekiska författarna. Han finner
den atenske historikern Thukydides språk beundransvärt för sin tid, men för
gammaldags för att man skulle imitera det, och bland de attiska talarna före-
drar han Demosthenes och polemiserar mot dem som ville göra en mer
begränsad definition av vad som var god attisk grekiska och som såg Lysias
som den så gott som enda stora förebilden.20 Han jämför även de beundrade
attiska talarnas rena stil med en mer svulstig form av talekonst, den s.k.
”asianska”, som hade utvecklats i hellenistisk tid och som fanns i två olika
former, en mer korthuggen och epigrammatisk och en mer kraftfull.21

Alla delade uppenbarligen inte Ciceros åsikter. I en genre som denne inte
själv sysslade med har vi särskilt tydliga exempel på olika förhållningssätt. His-
torieskrivningen ansågs stå poesin relativt nära och därför var ett måttligt
bruk av poeticismer och arkaismer tillåtet.22 Den typen av stil möter vi hos
Livius, som även har långa perioder som påminner om Ciceros. Sallustius där-
emot försöker imitera Thukydides och använder därvid en korthuggen och
ojämn stil (breuitas, inconcinnitas) och ett åderdomligt språk som i hög grad är
påverkat av Cato den äldre.23

Även poesin var föremål för diskussion vid den här tiden. I senrepubliken
utövade den alexandrinska traditionen inflytande på de s.k. neoterikerna:

18 Jfr Cic. Brut. 258, 287.
19 Jfr Cic. De orat. 3.153.
20 Jfr Cic. Brut. 284–296, Orat. 22–35.
21 Jfr Cic. Orat. 25 och Brut. 325–327.
22 Jfr Quint. Inst. 10.1.31 historia est proxima poetis et quoddam modo carmen solutum.
23 Se t.ex. Aili 1982 och Conte 2000, s. 209–210.
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denna tradition var restriktiv med ålderdomliga inslag. I augusteisk tid utveck-
lades ett poetiskt språk i vilket arkaismer sällan används och endast när det är
särskilt motiverat. Denna poetiska stil kom sedan att utgöra grunden för all
senare poesi på latin i romersk tid.24

I augusteisk tid kritiserade Asinius Pollio Cicero,25 som många redan såg
som den störste romerske vältalaren genom tiderna. Hans verk var snart, i lik-
het med Vergilius, föremål för undervisning i skolorna. Även om andra stilis-
tiska tendenser ibland gjorde sig bemärkta var grunden för själva den skrift-
språkliga normen lagd.

3. Diskussion om en litterär och språklig kanon

Diskussionen om vilka författare som höll högst kvalitet hade börjat redan i
förklassisk tid. En tidig bedömare, Volcacius Segiditus, föredrog komedi-
författarna Plautus och Caecilius Statius framför Terentius, vars eleganta språk
sedermera bl.a. Cicero och Caesar betraktade som särskilt föredömligt.26

Ciceros tal och Vergilius poesi var föremål för kommentarer och undervisning
redan i augusteisk tid och i början av kejsartiden var de en del av den litterära
kanon som de unga studerade i skolorna. För Seneca den äldre är Cicero Roms
störste vältalare,27 men hans son, den yngre Seneca, använde sig av en stil som
är själva motsatsen till Ciceros harmoniska perioder.28

Mot slutet av århundradet kritiserar Quintilianus Senecas stil och före-
språkar i stället en återgång till Ciceros ideal, vilket innebar att man skulle
undvika ålderdomliga inslag i språket och hålla sig till det som är brukligt i det
samtida språket. Han rekommenderade därför att man skulle följa de goda för-
fattarnas språk samtidigt som han varnade för användning av ord som är svår-

24 Se t.ex. Clackson och Horrocks 2007, s. 223–227.
25 Jfr Seneca den äldres Suasorium liber 6.14–15 och 27 och Quint. Inst. 12.1.22; jfr

hans omdömen om Sallustius i Gellius Noctes Atticae (= Gell.) 10.26 och om Livius hos
Quintilianus (Inst. 1.5.56, 8.1.3); Quintilianus fann Asinius stil alltför ålderdomlig (Inst.
10.1.113).

26 Jfr Gellius citat från Volcacius Segiditus (15.24) och Suetonius citat av några
verser av Cicero (Carm. frg. 2.1–4) och Caesar (Carm. frg. 1.1–2), som i sin tur citeras av
Donatus i dennes Terentiusbiografi (Vita Ter. 7).

27 Jfr Seneca den äldres Controversiae I praef. 6, 11–12, Quint. Inst. 3.1.20, 3.8.65, 6.3.2;
om undervisningen om Cicero och Vergilius, se t.ex. Conte 2000, s. 177–178, 247–248.

28 Se t.ex. Conte 2000, s. 349–350 och Santini 1999, s. 334 –338.
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begripliga i samtiden bara därför att t.ex. Cato hade använt dem.29 I sin his-
torieskrivning, och alldeles särskilt i Annales, imiterar Tacitus Sallustius och
Thukydides stil, men i sin Dialogus de oratoribus använder han en stil som liknar
Ciceros och som följer Quintilianus föreskrifter. Valet av stilistisk norm var nu
knutet till litterär genre.30

Ungefär en generation senare blev de förklassiska författarna och deras
språk återigen på modet. Redan kejsar Hadrianus föredrog Catos stil framför
Ciceros och Ennius framför Vergilius.31 Marcus Aurelius lärare Fronto före-
språkade bruket av ovanliga och oväntade ord och menade att hans kejserlige
elev borde läsa Sallustius och en rad förklassiska författare.32 I ett citat hos
Gellius ger Fronto rådet att man skall söka de intressanta orden hos de äldre
författare som är särskilt framstående: i det sammanhanget dyker uttrycket
classicus … scriptor upp för första gången och då i betydelsen ’författare av
yppersta kvalitet’.33

De romerska arkaisternas program var emellertid eklektiskt: man älskade
att hämta intressanta ålderdomliga ord från äldre författare, men någon syste-
matisk imitation av det äldre språket i sin helhet, eller av en enda äldre för-
fattares språk, är det inte frågan om. På så sätt skiljer sig latinets och grekis-
kans traditioner åt: bland grekerna var det under den s.k. andra sofistiken på
ett helt annat sätt språket från en viss tid som stod i förgrunden och det före-
kom att man försökte kopiera stilen och språket hos klassiska författare som
Lysias och Xenophon.34

Quintilianus beundrade, om än motvilligt, Sallustius stil.35 För arkaisterna
på 100-talet e.Kr. blev han en viktig förebild och under de senare århundra-
dena är han tillsammans med Terentius, Cicero och Vergilius en av de allra

29 Om Seneca den yngres stil jfr Quint. Inst. 10.2.125; om rekommendationen att
undvika arkaismer och följa de goda författarna jfr Quint. Inst. 1.6.41–45; jfr även ut-
trycket e medio loquendi usu hos t.ex. grammatikerna Diomedes (Gramm. I s. 439),
Marius Victorinus (Gramm. VI s. 189) och Audax (Gramm. VII s. 323).

30 Se t.ex. Conte 2000, s. 441.
31 Jfr Historia Augusta, Vita Hadriani 16.6; jfr även Tac. Dial. 23.
32 Bl.a. rekommenderas Cato, Sallustius, Plautus, Ennius, Coelius, Naevius,

Lucretius, Accius, Caecilius och Laberius: jfr Frontos Epistulae ad Marcum Caesarem
4.3.2–3.

33 Jfr Gell. 19.8.15 … classicus adsiduusque scriptor, non proletarius; jfr även Gell. 6.13
classici … primae classis homines.

34 Se t.ex. Wifstrand 1959, s. 212, 218, 223–227 och Horrocks 1997, s. 80 ff.
35 Jfr Quint. Inst. 2.5.19, 4.2.45 och 10.1.101.
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flitigast studerade författarna i de romerska skolorna. I det sällskapet represen-
terade Sallustius historieskrivningen, Terentius komedin, Cicero talekonsten
och Vergilius epiken. Att dessa fyra författares språk uppfattades som särskilt
förebildigt framgår av den språkriktighetstraktat som Arusianus Messius
publicerade mot slutet av 300-talet (Exempla elocutionum ex Virgilio Sallustio
Terentio Cicerone digesta per litteras), men inflytande från just dessa texter märks
även i form av särskilt många citat och andra anspelningar i de senantika
texterna.36

Senantikens litterära kanon och språkriktighetsnormer representerar kort
sagt de delvis olikartade tendenser som förekom i diskussionen om litterärt
språk under en period på närmare 300 år, från senrepubliken till senare delen
av 100-talet e.Kr.

4. Den litterära språknormen i senromersk tid

De rent språkliga förändringar som inträffar i det litterära skriftspråket i äldre
kejsartid är relativt små: t.ex. börjar an konkurrera ut ne och num i indirekta
frågesatser, tendensen att ersätta ackusativ med infinitiv med quod-satser till-
tar, ablativen tränger ut ackusativen i durativa tidsadverbial och mot slutet av
100-talet e.Kr. kan vi konstatera att skillnaden mellan t.ex. tacui ’var tyst’ och
conticui ’blev tyst’ har upphävts.37 I inskrifter från framför allt Pompeji, i en del
privata brev som har bevarats i originalform och i Petronius skildring av obil-
dat talspråk i Cena Trimalchionis kan vi notera en växande skillnad mellan
språklig norm och vardagligt talspråk: t.ex. var neutrum på väg att försvinna,
delar av kasussyntaxen stadd i upplösning, konjunktionsbisatser på väg att
ersätta ackusativ med infinitiv och uttalet av flera ändelser på verb och sub-
stantiv otydligt.38

I senantiken föreligger det en med tiden allt tydligare skillnad mellan den
litterära skriftspråksnormen och det språk som de flesta, inklusive de mest
bildade författarna, talade i vardagliga sammanhang: skillnaderna gäller kasus-
syntaxen, verbsystemet, satsstrukturen och ordförrådet.39 Ibland kan vi studera

36 Jfr t.ex. Hagendahl 1983, s. 74–80.
37 Se t.ex. Hofmann och Szantyr 1965, §§ 46, 56, 295.II.c, 312, Cuzzolin 1994, s. 300

och Haverling 1988, s. 176 ff., 208 f., 237 f., 240 ff.; Haverling 2010a, s. 327–331.
38 Se t.ex. Clackson och Horrocks 2007, s. 229–262.
39 Se t.ex. Löfstedt 1959 och Adams 2011; Adams 2013; jfr även t.ex. Landfester 1997,

s. 47–48, Poli 1999, s. 409–410, och Haverling 2005 och Haverling 2012.
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det här genom att jämföra texter med varandra: det är således en markant
skillnad mellan Vegetius språk i dennes verk om veterinärmedicin och språket
i den s.k. Mulomedicina Chironis.40 Talspråkliga formuleringar dyker ibland upp
i litterära texter när man skall återge något som någon har sagt.41 Ett intres-
sant exempel på kontrasten mellan bildat språk och vardagligt språk har vi när
en nordafrikansk godsägare vid namn Publicola skriver brev till Augustinus i
Hippo och när den lärde biskopen svarar på dennes brev: hos Publicola finner
vi många exempel på tämligen ”vulgärt” latin, bl.a. ett ymnigt bruk av quod
och quia i stället för ackusativ med infinitiv, medan Augustinus i sitt svar har
ett mycket mer konservativt språk och t.ex. hellre väljer ackusativ med infi-
nitiv än konjunktionsbisats.42

Detta betyder emellertid inte att förändringarna i språket inte märks även i
de litterära texterna. Man förstod inte alla förändringar fullt ut och kunde där-
för inte heller undvika dem: när de mest konservativa författarna försöker an-
vända former som inte längre användes i talspråket använder de dem ibland på
ett annat sätt än vad man hade gjort i klassisk tid.43 Inte alla som skriver litte-
rärt senlatin är emellertid lika konservativa: en del företeelser som utmärker
det äldre litterära språket förekommer inte i alla former av litterärt senlatin.44

Den senantika litterära språknormen bygger vidare på språket i litterära texter
från äldre kejsartid. En del företeelser som utmärker språket från första år-
hundradet f.Kr. men som bytts ut i det äldre kejsartidslatinet har därför en
mycket ålderdomlig prägel när de ibland dyker upp i senantika litterära

40 Se Adams 2013, s. 606–608.
41 Jfr t.ex. diminutivformen Victorinus hos Ammianus Marcellinus (16.12.67) och

futurum med habere hos Gregorius av Tours i De virtutibus Martini (= Greg. Tur.
Mart.) 1.6: se Haverling 2010a, s. 398–399, och Haverling 2011a, s. 253.

42 Publicola använder i sitt brev (Augustinus Epistulae 46) quod eller quia vid verba
dicendi et sentiendi i 2 av 3 fall, medan Augustinus i sitt svar (Augustinus Epistulae 47)
använder ackusativ med infinitiv i 27 fall och quod i 1 fall (när han direkt refererar till
Publicolas formulering). Där finns även andra skillnader, bl.a. i ordval. James N.
Adams hade vänligheten att göra mig uppmärksam på dessa brev.

43 Jfr t.ex. Symmachus bruk av conticui i Epistulae (= Symm. Epist.) 5.89, av genitiv vid
dissentire i Epist. 1.15.2 och av uidero i Relatio 3.10; se t.ex. Haverling 1988, s. 98, 186;
Haverling 2010a, s. 327–331, 401–402; Haverling 2011b, s. 289; Haverling 2012, s. 157,
162, 164.

44 Ord som t.ex. conticesco / conticui och emorior förekommer hos vissa författare (t.ex.
Ambrosius, Augustinus, Hieronymus och Gregorius den store), men inte hos andra
(t.ex. inte hos Caesarius från Arles, Gregorius av Tours eller i Historia Apollonii regis
Tyri red. A): jfr Haverling 2014, s. 861–863.
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texter.45 Dessutom har vi att göra med betydande förändringar av även det
litterära språket under den långa senantika perioden: den språkliga, kulturella
och politiska situation som Tertullianus verkade i omkring 200 är mycket olik
den som Gregorius den store levde i 400 år senare.46

I en del fall kan vi rentav notera att man inte alltid undviker vissa föränd-
ringar. Ett särskilt berömt exempel är Augustinus, som ofta har ett mycket
konservativt språk i sina mer akademiska skrifter, men som i sina predikningar
valde att använda en del uttryck (bl.a. dico quia ’jag säger att’) som han sällan
använder i andra sammanhang.47 Ibland kan vi också konstatera att en bildad
författare har ett något mindre konservativt förhållningssätt.

I retorskolorna var såväl Ciceros som Frontos förhållningssätt till språket
representerat. Frontos stilideal lever vidare hos den hedniske senatorn och väl-
talaren Symmachus: hos denne märks relativt korta satser (breuitas) och
många arkaismer och förhållningssättet till språket är konservativt: han an-
vänder t.ex. ibland quod men aldrig quia vid verba dicendi et sentiendi och vi har
en del exempel på ett märkligt bruk av föråldrade former av ordbildning och
syntax.48 Hos Milanobiskopen Ambrosius är däremot inflytandet från Cicero
tydligt: hans stil präglas av långa, välstrukturerade perioder och hans språk är
även något mindre konservativt språk än hos Symmachus: vid t.ex. verba
dicendi et sentiendi använder han till skillnad från Symmachus ibland quia.49

Skillnaden handlar i det fallet inte om en skillnad i bildningsgrad utan om just
inställningen till språket.50

Cicero är mycket beundrad i senantiken och hans namn är synonymt med
god litterär stil, men när man jämför andras stil med hans handlar det om

45 Detta gäller t.ex. det klassiska latinets bruk av konjunktioner i indirekta frågor: se
t.ex. Hofmann och Szantyr 1965, § 295.II, Väänänen 1981, § 379 och Haverling 1988,
s. 236 ff.; Haverling 2012, s. 159.

46 Jfr Cuzzolin och Haverling 2009, s. 20, 53–54.
47 Se Hofmann och Szantyr 1965, § 312.a Zus. α.
48 Se Haverling 1988. Symmachus hade haft en retoriklärare från Gallien (Symm.

Epist. 9.88.3); om den galliska skolan jfr även Hieronymus Epistulae (= Hier. Epist.)
37.3, 58.10 och 125.6.

49 Se Klein 1972, s. 53–65; jfr quia i t.ex. Ambrosius Epistulae (= Ambr. Epist.) 57.6: se
även Haverling 2005, s. 331 f.; 2012, s. 159. Inflytandet från Cicero märks även i att
Ambrosius skrev ett verk med titeln De officiis.

50 Man kan även jämföra Iuvencus poetiska språk med en del andra senantika
poeters: se Thor 2013.
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stilen snarare än om detaljer i språket.51 I en del fall är jämförelsen med den
store Tullius rentav bara ett mått på hur bra något är snarare än ett uttalande
om vilken typ av stil det handlar om: även Symmachus allt annat än cicero-
nianska prosa jämförs med Ciceros.52 Att det kunde vara så beror på att man
hade ett eklektiskt sätt att förhålla sig till språket. I mycket stor utsträckning
försökte man skriva som bl.a. Cicero, vilket bl.a. Arusianus Messius exempel-
samling vittnar om. Det var dock inte alltid så och ambitionen att efterlikna
t.ex. Ciceros stil kunde kombineras med vissa syntaktiska företeelser (t.ex. dico
quia) som definitivt inte har några paralleller hos förebilden.

För att kunna tala och skriva väl måste man studera grammatiken och litte-
raturen.53 Att kunna grammatikens regler och vara bevandrad i litteraturen var
emellertid ett privilegium för ett fåtal. I det läget blev det en sorts topos att ut-
trycka medvetande om den egna okunskapen på detta område. Vi finner ut-
talanden av det slaget även hos författare som helt säkert var mycket stolta
över sina kunskaper på just det området, som t.ex. Symmachus och Venantius
Fortunatus.54

Det obildade språket i en del av de kristna texterna var ett problem för
bildade kristna: det kunde avskräcka från att syssla med dessa texter.55 Inte
sällan försöker man dock vända detta till en fördel och skillnaden mellan de
kristna texternas enkla språk och det lite konstlade litterära språket var en
topos hos många senantika kristna författare. Så uppstod en konflikt mellan
den hedniska litterära traditionen och den kristna tron. Det hedniska bild-
ningsidealet anses tomt och ytligt och jämförs på ett mindre smickrande sätt

51 Som t.ex. i Hieronymus diskussion om stil i Epist. 58.7–10; jfr även Hier. Epist.
147.56.

52 Jfr t.ex. Symmachus bruk av Tullianus i Symm. Epist. 1.3.2, 1.31.1, 3.12.2, 9.110.2:
om Symmachus stil jfr Ausonius kommentar i Symm. Epist. 1.32.3 och Prudentius
kommentar i Contra Symmachum 1.632–633: se Haverling 1995, s. 208–211.

53 Jfr t.ex. Symm. Epist. 1.3.2: och även Augustinus i De doctrina christiana (= Aug.
Doctr. Christ.) 3.29.40.

54 Jfr t.ex. Symm. Epist. 4.45 och 9.88.3; Sulpicius Severus Vita sancti Martini (= Sulp.
Sev. Mart.) praef.; och Venantius Fortunatus Carmina praef. 4, Vita Martini 1.26–33,
Vita Hilarii 2.3–5, Vita Albini 3.6–4.9, Vita Paterni 1.5, Vita Marcelli 1.2–2.7.

55 Jfr Hier. Epist. 22.30 och Augustinus De magistro 5 l. 172 och Confessiones (= Aug.
Conf.) 3.5.9.
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med det enkla språket i de kristna texterna.56 De texter i vilka vi finner uttryck
för denna inställning är emellertid ofta inte alls präglade av ett särskilt enkelt
eller anspråkslöst språk.57

I De doctrina christiana gör Augustinus ett försök att lansera ett nytt kristet
bildnings- och stilideal. I likhet med en del andra bildade kristna betonar han
vikten av kunskaper i grammatik, eftersom detta underlättar tolkningen av de
kristna texterna och eftersom hedningarnas retoriska knep bör användas för
att sprida det kristna budskapet,58 men i stället för de hedniska klassikerna är
det kristna författare som Cyprianus, Ambrosius och aposteln Paulus som pre-
senteras som modeller för olika former av vältalighet.59 Han diskuterar även
de grammatiska regler som man undervisade i i skolorna och föreslår att man
skall använda formen ossum, –i i stället för os, ossis ’ben’60 och odire i stället för
odisse ’hata’.61 Trots detta ställningstagande använder emellertid Augustinus
mycket sällan sådana former.62 Man har konstaterat att konstruktioner av
typen dico quia är vanliga i hans predikningar, men ovanliga i hans andra verk:
det är därför intressant att notera att vi i just De doctrina christiana inte finner
ett enda exempel på dico quia i hans eget språk – däremot har vi några exempel

56 Jfr t.ex. Lactantius Divinae institutiones (= Lact. Inst.) 5.1.15, Sulp. Sev. Mart. praef.
4, Hier. Epist. 53.9, Aug. Conf. 6.5.8, Augustinus In psalmos enarrationes (= Aug. In
psalm.) 138.20; jfr Augustinus De civitate Dei (= Aug. Civ.) 10.21; se även Hagendahl
1983, s. 51, 75 ff.

57 Jfr t.ex. Ambr. Epist. 18.2; och Sulp. Sev. Mart. praef.
58 Jfr Lact. Inst. 1.1.10 och Aug. Doctr. Christ. prol., 2.18.28; jfr även Paulinus av Nola

Epistulae 16.11.
59 Jfr Aug. Doctr. Christ. 4.21.45–49; jfr även Hieronymus diskussion om Paulus och

evangelisternas stil i Epist. 53.9.
60 Ossum dyker upp hos t.ex. Celsus, men hade låg status i senantiken: vi finner

formen i Vetus Latina-handskriften Lugdunensis (Liber iudicum 9.2) men inte i Hiero-
nymus översättning i den s.k. Versio Vulgata på samma ställe: se Thesaurus Linguae
Latinae (= ThLL), IX, coll. 1093–1094.

61 Odire dyker upp redan i första årh. f.Kr. (i ett citat från Marcus Antonius i Ciceros
tal mot denne, In Marcum Antonium orationes Philippicae 13.41 odiuit) och förekommer i
Vetus Latina-handskriften codex a (Evangelium secundum Matthaeum 5.44 odiunt) men
undviks i Versio Vulgata, där vi på samma ställe finner formen oderunt: se ThLL IX,
coll. 454–455.

62 Om ossum jfr Aug. Doctr. christ. 3.3.7 och 4.10.24 och In Psalm. 138.20–21.
Beträffande odire använder han så gott som alltid t.ex. formen odisti som perfectum
praesens (t.ex. Aug. De disciplina christiana (= Discipl.) 6, In epistulam Iohannis ad Parthos
(= In epist. Ioh.) 2, 8, 9, Speculum (= Spec.) 6) och endast sällan en presensform som odis
(t.ex. Aug. Discipl. 4, In epist. Ioh. 9, Spec. 24, Serm. 211.2).
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i citat från aposteln Paulus och från Ambrosius.63 Mot bakgrund av att
Augustinus lovprisar såväl apostelns som biskopens språk i detta verk vore det
orimligt att se detta som ett utslag för språklig snobism: snarare verkar det
vara så att bruket av quia inte är helt naturligt för honom. Bruket av quia i
predikningarna är således ett mycket medvetet försök att närma sig de per-
soner som han talade till när han predikade.

Det problem som Augustinus diskuterar är bl.a. hur man skall tala till en
mindre bildad allmänhet i en situation i vilken det hade blivit en betydande
skillnad mellan det bildade, litterära språket och det språk som den över-
vägande majoriteten av befolkningen talade. Detta är ett ämne som diskuteras
även av andra kristna författaren i senantiken, t.ex. av Caesarius av Arles på
500-talet. Han uppmanar uttryckligen sina präster att använda ett enkelt språk
så att folket kan förstå budskapet.64 Detta sermo humilis eller sermo ecclesiasticus
kan, som Gregorius av Tours visar, ibland komma i konflikt med den smak
som den bildade eliten hade.65 Som ett resultat av denna ändrade inställning
växer ett nytt kulturideal, som baserar sig på den kristna traditionen snarare
än på den klassiska traditionen, fram. Den person som undervisade den unge
Gregorius av Tours gav uttryck för det då han lät sin elev snarare läsa kristna
författare än fördjupa sig i de hedniska klassikerna.66

Gregorius själv ger ofta uttryck för bristande självkänsla när det gäller den
egna språkliga förmågan, men mot bakgrund av hur vanliga sådana uttalanden
är även bland uppenbart självsäkra senlatinska författare bör man tolka dessa
passager med viss försiktighet.67 Det något förenklade men fortfarande synner-
ligen litterära senlatin som vi möter hos honom får därför inte förväxlas med
det samtida ”vulgärlatinet”. För det första saknas flera företeelser som torde ha
varit mycket frekventa i det senantika talspråket, som t.ex. futurum konstrue-
rat med habere, så gott som helt i hans språk. För det andra bör den ortogra-

63 Se Hofmann och Szantyr 1965, § 312.a Zus. α. Quia förekommer 120 gånger i De
doctrina christiana: i 114 fall används ordet som kausal konjunktion, men i 6 fall är
betydelsen ”att”, nämligen i citat från aposteln Paulus (4: Doctr. Christ. 4.7.11, 4.7.13,
4.18.36, 4.20.44) och Ambrosius (2: Doctr. Christ. 4.21.46).

64 Jfr Caesarius från Arles Sermones 1.20, 86.1 och 114.2 l. 24.
65 Jfr Gregorius av Tours i Decem libri historiarum (= Greg. Tur. Hist.) 8.20; jfr Aug.

Civ. 10.21.
66 Jfr Gregorius av Tours De vita patrum 2 praef. – För Beda är det de kristna

poeterna som verkligen kan skriva latinsk hexameter – inte de gamla hedniska
poeterna (jfr De arte metrica).

67 Jfr t.ex. Greg. Tur. Hist. praef., Hist. 5.6 och 10.31.
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fiska och morfologiska förvirring som förekommer i en del äldre handskrifter
tillskrivas dessa senare avskrivares okunnighet snarare än författarens.68

Under 600-talet och början av 700-talet är intresset för de hedniska klassi-
kerna av allt att döma lågt på kontinenten. I samband med den karolingiska
renässansen omkring 800 väcks detta på nytt samtidigt som man vinnlägger
sig om att skriva ett bättre latin: det är dock då främst kyrkofädernas latin,
inte Ciceros, som är grunden för språkriktighetsnormen. Detta är fortfarande
fallet under högmedeltiden, även om ökade kunskaper om det klassiska latinet
då ibland kan leda till att typiskt senlatinska språkliga drag rättas när man
skriver av vissa senantika texter.69

5. Sammanfattning

Uppfattningarna om vad som är korrekt och gott latinskt skriftspråk har
varierat en hel del genom historien. Det är först mycket sent som den klassiska
normen i snäv mening – t.ex. Ciceros och Caesars latin – har blivit den själv-
klara utgångpunkten för språkriktighetsnormen. Kejsartidens och den senare
antikens litterära språknorm accepterade en hel del syntaktiska företeelser,
som inte förekom hos Cicero och Caesar och som ibland beskrivs som ”vul-
gära” (om de överhuvudtaget beskrivs) i vår tids traditionella skolgramma-
tikor. Under större delen av medeltiden var det denna senantika språknorm
som var vägledande och det är först med renässanshumanisternas fokusering
på Cicero och latinet från senrepubliken och från augusteisk tid som det
litterära latinet från just den perioden så småningom blir ensamt vägledande
när man definierar vad som är rätt och fel i grammatiken.

Om man emellertid, som mången äldre forskare, bedömer språket och
stilen i senantika litterära verk med utgångspunkt från att det klassiska latinet
i snäv mening skall vara måttstock för vad som är rätt eller fel, gör man sig
skyldig till en allvarlig anakronism. Ingen, inte ens de mest konservativa sen-
antika författare, försökte systematiskt imitera t.ex. Ciceros latin. I stället för-
sökte man anpassa bl.a. Ciceros stil till en senare tid och om man var arkaist
plockade man här och där upp element från förklassiskt eller klassiskt latin.
Föreställningarna om vad som var rätt eller fel baserade sig m.a.o. på något
annat än bara på vad som var belagt eller inte hos författarna i den kanon som
studerades särskilt flitigt i skolorna.

68 Se t.ex. Coleman 1999 och Haverling 2008; om språksituationen på 700-talet se
t.ex. Wright 2002, s. 85–94.

69 Se t.ex. Haverling 2010b.



150

Gerd HAVERLING

Bibliografi

J. N. Adams, ”Late Latin”, i A Companion to the Latin Language, red.
J. Clackson (Oxford: Wiley–Blackwell, 2011), s. 257–283.

J. N. Adams, Social Variation and the Latin Language (Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2013).

H. Aili, ”Livy’s language. A critical survey of research”, i Aufstieg und
Niedergang der römischen Welt II.30.2 (1982), s. 1122–1147.

G. Bendz, ”Översikt över latinska språkets och litteraturens historia”, i N.
Sjöstrand, Ny latinsk Grammatik, 2:a uppl. (Lund: Gleerups, 1960),
s. XIII–XXVIII.

P. Bourgain (i samarbete med Marie-Clotilde Hubert), Le latin médiéval
(Turnhout: Brepols, 2005).

J. P. Callu, Symmaque. Lettres, 1: Livres I–II (Paris: Les Belles Lettres, 1972).
J. Clackson, ”Classical Latin”, i A Companion to the Latin Language, red. J.

Clackson (Oxford: Wiley–Blackwell, 2011), s. 236–256.
J. Clackson och G. Horrocks, The Blackwell History of the Latin Language (Ox-

ford: Blackwell Publishing, 2007).
R. Coleman, ”Vulgarism and normalization in the text of Regula Sancti Bene-

dicti”, i Latin vulgaire – Latin tardif V: Actes du Ve Colloque International sur le latin
vulgaire et tardif, Heidelberg, 5– 8 septembre 1997, red. H. Petersmann och R.
Kettemann (Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1999), s. 345–356.

G. B. Conte, Letteratura latina. Manuale storico dalle origini alla fine dell’impero
romano (Florens: Le Monnier, 2000).

C. T. Cruttwell, A History of Roman Literature from the Earliest Period to the
death of Marcus Aurelius (London: Griffin & Co., 1877).

P. Cuzzolin, Sull’origine della costruzione DICERE QUOD: aspetti sintattici e
semantici (Florens: La Nuova Italia Editrice, 1994).

P. Cuzzolin och G. V. M. Haverling, ”Syntax, sociolinguistics, and literary
genres”, i New Perspectives on Historical Latin Syntax, vol. 1, red. P. Baldi och P.
Cuzzolin (Berlin & New York: de Gruyter Mouton, 2009), s. 19–64.

J. F. Gaertner, ”The style of the Bellum Hispaniense and the evolution of
Roman historiography”, i Colloquial and Literary Latin, red. E. Dickey och A.
Chahoud (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), s. 243–254.

A. Garcea, Caesar’s De Analogia. Edition, Translation, and Commentary (Ox-
ford: Oxford University Press, 2012).

H. Hagendahl, Von Tertullian zu Cassiodor. Die profane literarische Tradition in
dem lateinischen christlichen Schrifttum, Acta universitatis Gothoburgensis. Studia
Graeca et Latina Gothoburgensia 44 (Göteborg: Göteborgs universitet, 1983).



151

Om ”klassiskt latin” och om latinsk språkriktighet

G. V. M. Haverling, Studies on Symmachus’ Language and Style, Acta universi-
tatis Gothoburgensis. Studia Graeca et Latina Gothoburgensia 49 (Göteborg:
Göteborgs universitet, 1988).

G. V. M. Haverling, ”Sullo stile di Simmaco”, i Pagani e Cristiani da Giuliano
l’Apostata al Sacco di Roma: Atti del Convegno Internazionale di Studi (Rende, 12/13
novembre 1993), red. F. E. Consolino (Soveria Mannelli: Rubettino editore,
1995), s. 207–224.

G. V. M. Haverling, ”On linguistic development and school tradition.
Direct and indirect evidence of the development of Late Latin”, Classica et
Mediaevalia 55, 2004 (2005), s. 323–347.

G. V. M. Haverling, ”On Variation in Syntax and Morphology in Late
Latin texts”, i Latin vulgaire – Latin tardif VIII: Actes du VIIIe Colloque Inter-
national sur le latin vulgaire et tardif, Oxford, 6 –9 septembre 2006, red. R. Wright
(Hildesheim, Zürich och New York: Olms–Weidmann, 2008), s. 351–360.

G. V. M. Haverling (2010a), ”Actionality, Tense and Viewpoint”, i New
Perspectives on Historical Latin Syntax, vol. 2, red. P. Baldi och P. Cuzzolin
(Berlin och New York: de Gruyter Mouton, 2010), s. 277–523.

G. V. M. Haverling (2010b), ”On textual criticism and linguistic develop-
ment in the Late Latin translation of the Hippocratic Aphorisms”, i Body,
Disease and Treatment in a Changing World. Latin texts and contexts in ancient and
medieval medicine, red. D. R. Langslow och B. Maire (Lausanne: Editions
BHMS, 2010), s. 105–118.

G. V. M. Haverling (2011a), ”La suffixation « diminutive » du latin pré-
classique et classique au latin tardif ”, i La quantification en latin. Actes du colloque
sur la quantification en latin tenu à l’université Paris IV – Sorbonne les 5 –7 juin 2006,
red. M. Fruyt och O. Spevak (Paris: L’Harmattan: 2010 [2011]), s. 225–257.

G. V. M. Haverling (2011b), ”Le flottement entre les cas en latin tardif”, i
Variations, concurrence et évolution des cas dans divers domaines linguistiques /
Grammatical Case in the Languages of the Middle East and Europe, red. M. Fruyt,
M. Mazoyer och D. Pardee (Chicago: The Oriental Institute of the University
of Chicago, 2011), s. 275–296.

G. V. M. Haverling, ”Literary Late Latin and the development of the
spoken language”, i Variation and Change in Greek and Latin, red. M. Leiwo, H.
Halla-aho och M. Vierros (Helsingfors: The Finnish Institute at Athens,
2012), s. 153–176.



152

Gerd HAVERLING

G. V. M. Haverling, ”Il latino letterario della tarda antichità”, i Latin
vulgaire – Latin tardif X: Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et
tardif, Bergamo, 5 – 9 septembre 2012, red. P. Molinelli, P. Cuzzolin och C.
Fedriani (Bergamo: Bergamo University Press, 2014), s. 845–872.

J. B. Hofmann och A. Szantyr, Lateinische Syntax und Stilistik = Lateinische
Grammatik. Zweiter Band, av M. Leumann, J. B. Hofmann och A. Szantyr
(München: C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1965).

G. Horrocks, Greek. A History of the Language and its Speakers (London och
New York: Longman, 1997).

T. Janson, Latin. Kulturen, historien, språket (Stockholm: Wahlström & Wid-
strand, 2002).

E. J. Kenney och W. V. Clausen, The Cambridge History of Classical Literature,
vol. 2: Latin Literature (Cambridge: Cambridge University Press, 1983).

R. Klein, Der Streit um den Victoriaaltar. Die dritte Relation des Symmachus und
die Briefe 17, 18 und 57 des Mailänder Bischofs Ambrosius (Darmstadt: Wissen-
schaftliche Buchgesellschaft, 1972).

M. Landfester, Einführung in die Stilistik der griechischen und lateinischen Lite-
ratursprachen (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1997).

S. Lundström, Latinets ljud- och formhistoria, 2:a uppl. (Stockholm, Göteborg
och Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1962).

E. Löfstedt, Late Latin (Oslo: Instituttet for sammenlignende kulturforsk-
ning, 1959).

J. Marouzeau, Introduction au latin (Paris: Les Belles Lettres, 1941).
J. Marouzeau, Quelques aspects de la formation du latin littéraire (Paris: Société

de linguistique de Paris, 1949).
G. Meiser, Historische Laut- und Formenlehre der lateinischen Sprache (Darm-

stadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998).
S. Morton Braund, Latin Literature (London och New York: Routledge,

2002).
E. Norden, Die Antike Kunstprosa vom VI. Jahrhundert v. Chr. bis in die Zeit der

Renaissance, vol. 1, 2:a uppl. (Leipzig: Teubner, 1909; omtryck Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1958).

K. Olsen, Romania. Et essay om vulgærlatin og udviklingen af latin til de romanske
sprog (Århus: Klassikerforeningens kildehæfter, 2005).

L. R. Palmer, The Latin Language, 3:e uppl. (London: Faber & Faber, 1961).
H. Pinkster, ”Notes on the language of Marcus Caelius Rufus”, Colloquial

and Literary Latin, red. E. Dickey och A. Chahoud (Cambridge: Cambridge
University Press, 2010), s. 186–202.



153

Om ”klassiskt latin” och om latinsk språkriktighet

D. Poli, ”Il latino tra formalizzazione e pluralità”, Una storia della lingua
latina. Formazione, usi, comunicazione, red. P. Poccetti, D. Poli och C. Santini
(Rom: Carocci, 1999), s. 377–431.

H. Rosén, Latine loqui. Trends and directions in the crystillization of Classical
Latin (München: Wilhelm Fink Verlag, 1999).

C. Santini, ”Lingue e generi letterari dagli origini agli Antonini”, Una storia
della lingua latina. Formazione, usi, comunicazione, red. P. Poccetti, D. Poli och C.
Santini (Rom: Carocci, 1999), s. 235–376.

I. Söhrman, Vägen från latinet. De romanska språkens historia (Lund: Student-
litteratur, 2006).

W. S. Teuffel, Geschichte der römischen Literatur (Leipzig: Teubner, 1870).
ThLL = Thesaurus Linguae Latinae (Leipzig 1900–1999; München: K.G.

Saur till 2006; Berlin: Walter de Gruyter från 2007).
O. Thomsen, Veje til Rom. Romersk litteratur fra Plautus til Juvenal (Århus:

Aarhus Universitetsforlag, 2008).
A. Thor, Studies on Iuvencus’ Language and Style (Uppsala: akad. avh. Uppsala

universitet, 2013).
M. von Albrecht, Geschichte der römischen Literatur von Andronicus bis Boethius,

2. uppl. (München: Saur, 1994).
V. Väänänen, Introduction au Latin vulgaire, 3:e uppl. (Paris: Librairie

Klincksieck, 1981).
F. Waquet, Latin or the Empire of a Sign. From the sixteenth to the twentieth

Centuries, övers. J. Howe (London och New York: Verso, 2001; originalet Le
Latin ou l’empire d’un signe Paris: Albin Michel, 1998).

A. Wifstrand, ”Den grekiska litteraturen”, Bonniers allmänna litteratur-
historia: Israel, Hellas, Rom, red. E. N. Tigerstedt (Stockholm: Bonniers, 1959 el.
senare [omtryck 1965 och 1966]), s. 87–258.

R. Wright, A Sociophilological Study of Late Latin (Turnhout: Brepols, 2002).





155

Flickan och näktergalen
– och den liturgiska poesin

Gunilla Iversen

De liturgiska böckerna är den klart största gruppen av alla oräkneliga hand-
skrifter som producerades i det dynamiska nio-tiohundratalet i Europa. I
sådana handskrifter samlades alla de olika texter och sånger som krävdes för
att rätt fira den romerska mässan, den medeltida kulturens centrala och mest
inflytelserika skapelse. De som skrev ner texterna levde i en litterär värld
formad av de antika författarnas verk och av den kristna kulturen. De båda
världarna influerar och inspirerar varandra.

Tag bara det lilla ordet eia, det grekiska uppmanande anropet, som vi
känner väl från de homeriska sångerna och som kom att användas igen av de
karolingiska poeterna. I den nya liturgiska poesien används eia ofta i upp-
maningen att sjunga de bibliska orden i mässans sånger, som till exempel
julmässans ingångsantifon ”Ett barn är fött”: eia, dicite, eia: Puer natus est, eller i
uppmaningen att intonera Gloriasången, eia, dic domne: Gloria in excelsis Deo.
Samma uppmaning kom att användas i parodier på liturgiska sånger, som till
exempel i den famösa dikten om abboten i Angers, ”Andecavis abbas esse
dicitur”.1 Här är det fråga om att sjunga lovsånger till Bacchus:

Eia, eia, eia, laudes,
Eia, laudes dicamus Libero!

Ofta var det ju samma personer i klostrens skriptorier som skrev och kopierade
de antika författarnas texter och de liturgiska texterna. Samtidigt drog man en
tydlig gräns mellan den liturgiska och den sekulära dikten. Det var verkligen
inte konfliktfritt! Hur balansera mellan de två världarna? Hur lösa problem
med känsliga eller opassande passager i texterna? Vi skall se vad som händer
med två sådana sånger på gränsen mellan liturgisk och profan sångtradition,
båda inskrivna i samma liturgiska handskrift.

1 Strecker 1923.
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Iam dulcis amica venito

En av dessa sånger är den välkända Iam dulcis amica venito. Karl Strecker utgav
den i Monumenta Germaniae Historica 1926.2 Den är på senare tid utgiven av
Jan Ziolkowski i hans edition The Cambridge songs.3 Peter Dronke har skrivit
om den i sin bok The Medieval Poet and His World, och Pascale Bourgain har
med den i sin lilla pocketbok, Poésie lyrique latine du Moyen Âge från 2000.4 Den
finns också med i det material som vi vi brukar läsa med våra latinstudenter
vid Stockholms universitet. I en handskrift i Wien från 900-talets slut lyder
sången så här:5

1 Iam dulcis amica venito, Kom nu, min ljuvaste kära,
quam sicut cor meum diligo! som jag älskar av hela mitt hjärta!
Intra in cubiculum meum Stig in i min kammares gömme,
ornamentis cunctis onustum! smyckad med all slags skönhet.

2 Ibi sunt sedilia strata Där finns bäddar med mjukaste dynor,
et domus velis ornata, hela kammarn är pyntad med hängen,
floresque in domo sparguntur och fylld av utströdda blommor
herbeque fragrantes miscentur. av olika doftande örter.

3 Est ibi mensa apposita Där står ett bord som är dukat
universis cibis onusta; med alla slags smakliga rätter,
ibi clarum vinum habundat där flödar det klarnade vinet
et quicquid te, cara, delectat. och allt som kan locka ditt sinne.

4 Ibi sonant dulces symphonie, Där hörs melodier så sköna,
inflantur et altius tybie, och över dem toner från flöjten,
ibi puer doctus et puella där spelar en gosse och en flicka
pangunt tibi carmina bella. konstfullt för dig sköna sånger.

5 Hic cum plectro cytharam tangit, Han rör med sitt plektrum citharen,
illa melos cum lyra pangit, hon spelar musik på sin lyra
portantque ministri pateras och tjänare bringar fram skålar
pigmentis poculis plenas. fyllda av alla slags viner.

2 Strecker 1926.
3 Ziolkowski 1998.
4 Dronke 1984; Bourgain 2000, s. 238–241. Se vidare Colette och Iversen 2014.
5 Codex Vindobonensis 116, f. 157v; Ziolkowski 1998, s. 92–95, s. 333–335. Min

översättning.
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6 Non me iuvat tantum convivium Sådant överdåd passar mig illa,
quantum predulce colloquium, jag föredrar samspråk i stillhet;
nec rerum tantum ubertas hellre än praktfulla fester
ut dilecta familiaritas. vill jag umgås med nära och kära.

7 Iam nunc veni, soror electa, Kom nu, käraste syster,
pre cunctis mihi dilecta, som för mig är kärast av alla,
lux mee clare pupille, du klaraste ljus för mitt öga,
pars maior anime mee!  du som fyller hela mitt hjärta!

8 Ego fui sola in silva Förr var jag ensam i skogen
et dilexi loca secreta; och jag älskade avskilda trakter;
frequenter effugi tumultum jag flydde ofta från larmet
et vitavi populum multum. och undvek sorlet från mängden.

9 Karissima, noli tardare, Käraste, tveka ej längre,
studeamus nos nunc amare! låt oss nu skynda att älska!
Sine te non potero vivere, Utan dig kan jag ej längre leva.
iam decet amorem perficere. Det är nu vi båda skall älska.

10 Quid iuvat diferre, electa, Min älskade, varför förhala
que sunt tamen post facienda? det som ändå skall hända?
Fac cito quod eris factura! Gör genast det som skall göras!
in me non est aliqua mora! Hos mig finns alls ingen tvekan!
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Samma sång, i en varierad form, finns också att läsa i en liturgisk handskrift
från slutet av 900-talet, troligen skriven i Auch i södra Frankrike på gränsen
till Pyrenéerna. Denna handskrift innehåller en stor samling texter att fram-
föra i den romerska mässan och dessutom rymmer den en musiktraktat med
fantastiska bilder. Efter de liturgiska sångerna i handskriften har man skrivit
in några texter som inte alls hör hemma i sammanhanget. Så här lyder Iam
dulcis amica i handskriften från Auch:6

1 Iam dulcis amica venito,
quam sicut cor meum diligo!
Intra in cubiculum meum
ornamentis cunctis ornatum.

2 Ibi sunt sedilia strata
atque velis domus ornata,
floresque in domo sparguntur
herbeque flagrantes miscentur.

3 Est ibi mensa posita
universis cybis ornata;
ibi clarum vinum abundat
et quicquid te, kara, delectat.

4 Ibi sonant dulces armonie,
inflantur et altius tibie,
ibi puer et docta puella
pangunt tibi carmina bella.

5 Hic cum plectro cytharam tangit,
illa melos cum lyra pangit,
portantque ministri pateras
universis poculis plenas.

8 Ego fui sola in silva
et dilexi loca secreta;
frequenter effugi tumultum
et vitavi populum multum.

6 Paris, BnF 1118, f. 247v–248; 2 absque ms; miscetur ms; 3 adposita (ad utan
notation); delectant ms.
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11 Iam nix glaciesque liquescit,
folium et herba virescit,
philomena iam cantat in alto,
ardet amor cordis in antro.

I båda versionerna möter vi en kärlekssång fylld av ekon från Höga Visan (till
exempel 2, 4: ”I vinsalen har han fört mig in och kärleken är hans baner över
mig. Vederkvick mig med druvkakor, styrk mig med äpplen, ty jag är sjuk av
kärlek”). Där är det en högst konkret inbjudan till älskog. Men i raderna om
de musicerande unga Hic cum plectro cytharam tangit, illa melos cum lyra pangit, i
den första versionen, puer doctus, och ännu mer i versionen från Auch, docta
puella, finns kanske också ett eko från Horatius Ode: me nunc Tressa Chloe regit /
dulcis docta modos et citharae sciens.7

I versionen från Auch saknas stroferna 6, 7, 9 och 10 från Wienhand-
skriften. Stroferna med med den handgipliga uppmaningen att inte tveka utan
älska här och nu finns inte med. Här leder strofen som börjar Ego fui sola in
silva i stället till en fortsättning i en ny sista strof, Iam nix glaciesque liquescit,
som beskriver våren i naturen, våren som får allt att grönska och fyllas av
blomdoft, där näktergalen drillar i höjden, mot alto står antro: djupt i hjärtats
grotta brinner kärleken ardet amor cordis in antro – inte så erotiskt laddat kanske
men i mer platonisk form:

Nu smälter all snö och is undan,
nu grönskar lövverk och örter,
en näktergal sjunger i höjden,
och kärleken brinner i hjärtat.

Musiken är ett viktigt tema i alla versioner av sången. I stroferna fyra och fem
återfinner vi samma musikaliska vokabulär som flödar över i sånger att sjunga
i mässan, troper, sekvenser och prosulor, i samma handskrift: dulces armonie,
carmina bella, cum plectro cytaram tangit, melos cum lyra pangit.8 Till den musika-
liska tematiken fogas temat med näktergalen i den sista strofen i Auch.9

7 Horatius, Ode III, 9.
8 Se Iversen 2002, s. 444–473. Se också Colette och Iversen 2014.
9 Näktergalen med sin sång blir ett tema i många sånger vid denna tid i en tradition

från Eugenius av Toledo. Se Ziolkowski 1998, s. 192–193.
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Aurea personet lira

Det är intressant att konstatera att det efter Iam dulcis amica i vår handskrift
från Auch finns en parodi – eller är det en misslyckad omdiktning i moralise-
rande anda? – på en annan sång till musiken och näktergalen, Aurea personet
lira. Så här lyder denna långa sång i en version som är känd från en handfull
tidiga handskrifter:10

1 Aurea personet lira clara modulamina,
Simplex corda sit extensa voce quindenaria,
Primum sonum mese reddat lege ypodorica.

2 Philomele demus laudes in voce organica,
Dulce melos decantantes sicut docet musica,
Sine cuius arte vera nulla valent cantica.

3 Cum telluris vere nova producuntur germina
Nemorosa circumcirca frondescunt et bracchia,
Flagrat odor quam suavis florida per gramina.

4 Hilarescit philomela dulcis vocis conscia
Et extentens modulando gutturis spiramina
Reddit voces ad estivi temporis indicia.

5 Instat nocte et diei voce sub dulcisona
Soporatis dans quietem cantus per discrimina
Nec non pulchra viatori laboris solatia.

6 Vocis eius pulchritudo clarior quam cithara
Vincit omnes cantitando volucrum catervulas
Implens silvas atque cuncta modulis arbuscula.

7 Volitando scandit alta arborum cacumina
Gloriosa valde facta veris pro letitia.
Ac festiva satis gliscit sibilare carmina.

8 Felix tempus cui resultat talis consonantia
Utinam per duodena mensium curricula
Dulcis philomela daret sue vocis organa.

10 Ziolkowski 1998, s. 44–47, s. 190–196.
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9 Sonos tuos vox non valet imitari lirica,
Quibus nescit consentire fistula clarisona,
Mira quia modularis melorum tripudia.

10 O tu parva, numquam cessa canere, avicula.
Tuam decet symphoniam monocordi musica.
Que tuas laudes frequentat voce diadonica.

11 Nolo, nolo ut quiescas temporis ad otia,
Sed ut letos des concentus tua volo ligula,
Cuius laude memoreris in regum palatia.

12 Cedit auceps ad frondosa resonans umbracula,
Cedit cignus et suavis ipsius melodia,
Cedit tibi timpanista et sonora tibia.

13 Quamvis enim videaris corpore premodica,
Tamen te cuncti auscultant, nemo dat iuvamina,
Nisi solus rex celestis, qui gubernat omnia.

14 Iam preclara tibi satis dedimus obsequia,
Que in voce sunt iucunda et in verbis rithmica,
Ad scolares et ad ludos digne congruentia.

15 Tempus adest, ut solvatur nostra vox armonica,
Ne fatigent plectrum lingue cantionum tedia,
Ne pigrescat auris prompta fidium ad crusmata.

16 Trinus deus in personis, unus in essentia,
Nos gubernet et conservet sua sub clementia
Et regnare nos concedat cum ipso in gloria.

Kanske kan det översättas så här:

1 Låt den gyllne lyran sprida klara melodier!
Låt en melodi på femton toner klinga ur en enda sträng
på en hypodorisk skala tona fram dess första ton.

2 Låt oss nu i ordnad stämma sjunga näktergalens lov,
låta ljuda melodier som fru Musica lär ut.
Utan hennes konst förlorar sången all sin makt.
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3 När på våren markens blommor spirar fram på nytt
och när trädens grenar grönskar överallt,
sprids en ljuvlig väldoft ifrån ängarna.

4 Näktergalen gläder sig över sin sköna röst
modulerar ur sin strupe melodier i långa andetag
och förkunnar med sin sång att sommaren är här.

5 Genom nätter, genom dagar pågår hennes sköna sång,
skänker ro åt den som sover med sin lugna melodi,
skänker också ljuvlig tröst till vandraren på väg.

6 Hennes klara stämma överträffar cittrans ton.
skönare än alla fåglars kör är hennes egen sång,
när hon fyller skog och lundar med sin drill.

7 Högt ovanför trädens kronor flyger hon
jublande av glädje över vårens verk.
Hon sväller när hon visslar fram sin jubelsång.

8 Lycklig är den årstid som är fylld av sådan sång.
Åh, om näktergalen kunde få
låta sin ljuva stämma ljuda alla månader och år!

9 Lyrans klang kan aldrig mäta sig med din,
flöjtens klara toner aldrig ljuda som din sång,
du kan modulera melodier som i dans.

10 Åh, du lilla fågel, sluta aldrig sjunga så.
Din sång passar till monocordens ljud,
som med diatonisk stämma imiterar din musik

11 Åh, jag önskar, önskar att du aldrig tystnar för att vila
utan ständigt med din lilla tunga skänker jubelsånger.
För din lovsång skall du alltid finnas i kungarnas palats.

12 För dig ger sig fågelfängaren som visslar i lövverkets skugga.
För dig ger sig sångsvanen med sin egna sång.
För dig ger sig tamburinen och den drillande flöjten.

13 Ty fast du kan synas ha en blygsam liten kropp,
vill alla lyssna till din sång och ingen hjälper dig
förutom himlens konung, han som leder allt.
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14 Nu har vi hyllat dig tillräckligt med vår stämmas harmoni
med versers rytm och med ljuvlig melodi
som passar för skolares i lära och i lek.

15 Nu får vi sluta innan sjungandet ger leda
och tungans plektrum tröttnar
och örat inte orkar höra strängarnas darr.

16 Må Gud, trefaldig i personer, en i väsen
leda oss, bevara oss i sin mildhet stor,
och låta oss leva i hans härlighet.

Också den musikaliska vokabulären i denna sång påminner om den vi finner i
prosor, eller sekvenser och prosulor från samma tid, liksom i andra sånger till
näktergalen, ofta kombinerat med bilder av en grönskande vår i naturen.
Versifikationen i stroferna (3x8p + 7pp) där den sista stavelsen klingar ut i ett
-a, är också vanlig i liturgisk poesi från tiden. Man känner igen verba canendi
som: clara modulamina, in voce organica, voce dulcisona, fistula clarissona, con-
sonantia, extendens modulando gutturis spiramina, mira modularis melorum tripudia,
monocordi musica, vox armonica, plectrum lingue.11

I strof tre beskriver poeten vårens ankomst och i de följande stroferna hur
den lilla oansenliga näktergalen sjunger dag och natt och förkunnar vårens an-
komst. Den besegrar alla med sin sång, naturens fåglar, den visslande fågel-
fängaren, den mäktiga sångsvanen, musikanter och poeten önskar att den
aldrig skall sluta sjunga:

10 O tu parva, numquam cessa canere, avicula.
Tuam decet symphoniam monocordi musica.
Que tuas laudes frequentat voce diadonica.

11 Nolo, nolo ut quiescas temporis ad otia,
Sed ut letos des concentus tua volo ligula,
Cuius laude memoreris in regum palatia.

12 Cedit auceps ad frondosa resonans umbracula,
Cedit cignus et suavis ipsius melodia,
Cedit tibi timpanista et sonora tibia.

11 Om 113 olika Verba canendi i liturgisk poesi, se Iversen 2002, I, 444–473; Iversen
2014.
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Kören av scholares däremot bör sluta innan de tröttat ut alla med sin sång:

14 Iam preclara tibi satis dedimus obsequia,
Que in voce sunt iucunda et in verbis rithmica,
Ad scolares et ad ludos digne congruentia.

15 Tempus adest, ut solvatur nostra vox armonica,
Ne fatigent plectrum lingue cantionum tedia,
Ne pigrescat auris prompta fidium ad crusmata.

Näktergalen i Auch

Vad händer då med denna sång i handskriften från Auch? Ja, så här börjar
sången där:12

1 Aurea frequenter lingua in sublimi ethera
Tinniboat atque strepat agmina angelica
Iugi voce regem laudant regnantem in secula.

Med sin gyllene stämma sjunger änglarna i himmelens höjd,
Änglakören klingar ändlöst, sjunger utan slut,
ärar konungen som härskar i all evighet,

Redan här skiljer sig budskapen åt. Här är det änglarnas eviga kör som leve-
rerar den riktiga, den bästa musiken. (Som ofta i denna handskrift behandlas
agmina angelica som ett begrepp i singularis.13)

Medan poeten i den förra versionen lovsjunger näktergalen som den bäste
av alla sångare och ber att hon aldrig skall sluta sin sång är budskapet i
versionen från Auch det motsatta. Här ber man den eländiga näktergalen att
sluta med sitt tröttsamma sjungande: ”Varför kan du inte sluta!”:

[…] O tu parva, cur non cessas clangere, avicula?
Estimas nunc superare omni arte musica?
Aut quid cum lira contempnis dulcis flua sonora?
[…]
Cessa, cessa fatigando lassata iam bucula!
Quia premis dormizantes clam Iupiter nausia?
Omni ora proquid canis digna ovas sidera?

12 Paris, BnF, lat. 1118, f. 246–247.
13 Iversen 1988, s. 275–296.
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Misera infelix illa tam tenuis viscera,
Que necdum es saciata oppimma cibaria,
Speras cantizando cunctis imperare gracia?

Åh, du stackars lilla fågel, varför ger du inte upp din sång?
Tror du du kan överträffa all musikens konst?
Eller ser du ner på lyran och dess sköna klang? […]

Sluta, sluta trötta ut din redan trötta lilla näbb!
Varför plåga intill leda dem som sover under himlens tak?
Varför sjunger du då dygnet runt din sång till stjärnorna?

Stackars arma, med din lilla tunna kropp
som ännu inte fått äta sig mätt på sädeskorn,
Hoppas du besegra alla med din sång? […]

Sången slutar sedan med en strof till treenigheten och med en bön att vi skall
renas från synd och få träda in över himmelrikes tröskel. Sista ordet är AMEN.

Trinitas sancta superna nostra purget crimina,
ut ad alta poli summa introducat limina
regnarique nos concedat per secla in eterna.
AMEN.

Må den heliga himmelska Treenigheten rena oss från synd,
Så att den kan leda oss till himlens högsta boning
Låta oss styras där i evigheters evighet.
AMEN.

Så är ordningen återställd i Auch. Vi är tillbaka i ”riktig” liturgisk sång. Med
manövrar som dessa omformas sången till näktergalens lov till en sång om den
enda rätta sången, änglarnas lovsång vinner – och naturen är besegrad.
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Hur rödhåriga var germanerna?

Tore Janson

Tacitus skriver i Germania 4.2 om germanernas utseende, som han menar är
detsamma för dem alla:

truces et caerulei oculi, rutilae comae, magna corpora

Han anger alltså färg för ögon och hår. Att ögonen enligt honom är blåa är det
ingen tvekan om. Mer besvärligt är det med hårfärgen. Texten i sig orsakar
inget problem, utan det verkar helt klart att Tacitus skrev rutilae comae. Men
man kan diskutera både vad färgadjektivet betyder och hur det bör översättas.
Sambandet mellan svaren på dessa två frågor är märkligt nog inte alls så själv-
klart som det kunde verka. Den här artikeln handlar om vad frasen bör betyda
på latin och hur den har tolkats till svenska och ett par andra germanska språk.

Det finns en livlig forskning om färgords innebörd inom olika språk och
kulturområden. I en banbrytande studie av Brent Berlin och Paul Kay från
1969 presenteras en undersökning av vad författarna definierar som ”grund-
läggande färgtermer”, basic color terms, i ett stort antal språk. Bland annat fick
talare av språken på en färgkarta ange den färg som var den mest typiska
representanten för ett visst färgord och också hela det område av nyanser som
kunde betecknas av ordet. Frågan om olika språks grundläggande färgord har
rätt lite att göra med just ordet rutilus, men det skulle vara bra att kunna til-
lämpa deras metod. Naturligtvis skulle det vara lättare att veta vad som mena-
des med rutilus och hur man bör översätta det om vi kunde visa färgkartor för
förstaspråkstalare av antikt latin och jämföra deras pekningar med dem som
talare av svenska gör. Det går ju inte, och man måste därför nöja sig med indi-
rekta metoder. Det är två saker man behöver veta, både vad den mest typiska
färgen var och vilka andra nyanser som också kunde betecknas med ordet.

Sättet att få upplysning om det är att gå till relevanta texter. Åtskilliga fors-
kare har sysslat med det; den mest detaljerade och fullständiga studien är fort-
farande den av Jacques André från 1949. John Lyons har i sin artikel från 1999
en kort diskussion, mest om vilka latinska färgord som skulle kunna betecknas
som basic color terms med den innebörd begreppet har hos Berlin och Kay.
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Ordet rutilus behandlas utförligt av André i det avsnitt som heter Le rouge
och som rymmer ganska många ord. Huvudresultatet är att rutilus i allmänhet
betecknar sådant som vi på svenska kallar rött (och André kallar rouge), till
exempel blod, tuppkammar, röda bär av olika växter. Det skiljer sig från andra
ord som betecknar dessa och liknande företeelser, som ruber med flera, genom
att rutilus anger större intensitet (fr. éclat). Det används ofta om eld eller blixt,
ibland om solnedgång och soluppgång, kombineras gärna med ord som clarus,
clarere, lucere, radiare. Det används också om guld, som ju inte är särskilt rött,
men däremot mycket glänsande.1

Mest intressant i sammanhanget är vilken hårfärg ordet avser. Hårfärger är
naturligtvis väsentliga i mänsklig perception eftersom de utgör kännetecken
för andra människor, som är viktigare för oss än något annat vi betraktar. Som
bekant kan hår inte ha vilken nyans som helst (om det inte färgas). De färger
vi kallar blått och grönt förekommer inte, och knappast heller någon färg som
är typisk för blod, tuppkammar eller röda bär. När färgord betecknar ofärgat
hår är de därför begränsade till vissa delar av färgrymden. Vissa språk har färg-
ord som används enbart eller huvudsakligen om hårfärg. Ett exempel är
”blond” i svenska och en rad andra europeiska språk.

 Som Lyons påpekar brukar man på latin inte normalt ruber om hår. Däre-
mot används ofta ordet rufus, som är den vanligaste beteckningen för vad man
på svenska betecknar som rött hår.2 André menar att man kan föreställa sig
rufus som ”notre « roux » dans l’expression « les cheveux roux », c’est-à-dire
comme une nuance jaunâtre et terne du rouge.”3 Det skulle alltså vara fråga
om en matt, gulaktig nyans av röd. Det beskriver väl ganska bra den vanliga
färgen på rött hår. Det franska färgordet roux används mest just om detta och
får betraktas som ett hårfärgsord.

Ordet rutilus används likaså för hårfärg. Några belägg gäller romares hår-
beklädnad. Suetonius skriver att L. Domitius fick sitt cognomen Aenobarbus
därför att övernaturliga väsen en gång ändrade färgen på hans skägg: e nigro
rutilum aerique similem capillum redderent (Suetonius, Nero 1.1). Färgen anges
alltså som liknande koppar (eller möjligen brons). Catullus 63.83 handlar om
ett lejons man, rutilam … iubam. Åtskilliga belägg avser dem som André be-
tecknar som ”Barbares du Nord sans précision”: galler, britter, germaner.

1 André 1949, s. 85−88.
2 Lyons 1999, s. 66.
3 André 1949, s. 82.
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Stället från Germania hör ju in i denna grupp. Även ordet rufus används upp-
repade gånger för att beskriva samma människors hår.4

Vad gäller valet mellan adjektiven rutilus och rufus kan man diskutera om de
skiljer på två nyanser av rött hår. André menar det. Enligt honom var rufus en
matt färg som ansågs ful medan rutilus var en mer lysande nyans som man
gärna ville ha. Verbet rutilare förekommer flera gånger för att beteckna färg-
ning av hår.5

Före diskussionen om översättningen av stället hos Tacitus kan det vara
nyttigt att kort säga något om andra hårfärgsord i latin. De är inte särskilt
många. Utöver rufus och rutilus finns för det första tre ord på gråskalan, näm-
ligen albus, canus, niger, vitt, grått och svart. Så finns flavus, det normala
latinska ordet för ”gul”, som när det gäller hår motsvarar vårt ”blond”. En
mörkare hårfärg är fulvus, ’brun’ eller ’mörk’. Utöver dessa finns det inga som
förekommer ofta i prosa.6

För germaners och andra nordbors hår förekommer beteckningen flavus,
men enbart i poesi. Det verkar rätt klart att ordet i de fallen bara är en stilis-
tisk variation för det vanliga rutilus eller rufus. Det är särskilt tydligt i Lucanus,
Pharsalia, 10.129−131, där samma personer från norr först anges ha flavos …
crines och två verser senare har rutilas … comas. För att förklara hur detta kan
komma sig tänker sig André att poeterna har ”sträckt ut” den nyans som flavus
kan beteckna åt det rödaktiga hållet. Han laborerar alltså med det som Berlin
och Kay skulle se som skillnaden mellan den typiska färgen flavus och det
totala omfånget för vad som kan betecknas som flavus.7

Sammanfattningsvis vill jag påstå att det verkar helt klart vad ordet rutilus
står för i Germania 4. Det är fråga om rött hår, en yttre egenskap som romarna
ansåg var utmärkande för i stort sett alla människor som levde i norra Europa.
Tacitus uttalar sig om detta på ungefär samma sätt som en lång rad andra
romerska författare.

Så till översättningen av stället; jag begränsar mig här till svenska med
korta kommentarer om två andra germanska språk, tyska och engelska. Till

4 André 1949, s. 83−87.
5 André 1949, s. 86−87.
6 Romarna, som inte utmärkte sig för stor fantasirikedom, skapade med förkärlek

namn efter personens utseende, och alla de nämnda adjektiven utom ett har utnyttjats
för det ändamålet: Rufus, Rufinus, Rutilius, Albinus, Niger, Flavius, Fulvius. Att canus är
undantaget beror förstås på att gråhårighet uppkommer först i en ålder då personen
redan har ett etablerat namn.

7 Se André 1949, s. 130.
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svenska har Germania under det senaste seklet översatts tre gånger. Den rele-
vanta texten i kapitel 4 lyder i dem som följer:

Hammarstedt 1921: trotsiga blå ögon, rödgult hår, storvuxna gestalter

Persson 1929: trotsiga och blå ögon, rödaktigt (rödblont) hår, stora kroppar

Önnerfors 1961, 2005: bistra, blå ögon, rödblont hår, kraftigt byggda kroppar

Håret är alltså inte rött i någon av översättningarna, utan rödgult, rödaktigt
eller rödblont. Varför det? Det kan finnas flera förklaringar. En är att de har
tagit hänsyn till vad normalt svenskt språkbruk är.

Svenska har liksom latin ganska få hårfärgsord. De högfrekventa är vit, grå,
svart, blond, röd, brun. Mycket ovanligare är cendré och gul. Utöver dessa finns
ett ganska stort antal sammansättningar med ett av de grundläggande orden
som efterled: kritvit, mellangrå, kolsvart, mörkblond, illröd, ljusbrun är några exem-
pel. Efterledet betecknar en färg och förledet modifierar eller preciserar den åt
något håll. Dessa sammansatta ord är genomgående mycket mindre vanliga än
de enkla. Så finns också möjligheten att lägga till efterledet -aktig för att ange
en färg som liknar grundfärgen, som brunaktig, rödaktig. Detta efterled modi-
fierar grundordet genom att öka omfånget av det som betecknas, men undanta
det centrala området. En grönaktig färg kan vara huvudsakligen gul eller vit
eller blå eller grå, men inte helt grön.

De ord som översättarna valde är alla ovanliga. I Korp, den oerhört stora
samlingen av svenska texter på internet, finns i avdelningen Moderna texter
det vanliga uttrycket ”rött hår” 699 gånger. Däremot finns ”rödblont hår”
bara 13 gånger, ”rödaktigt hår” 20 gånger och ”rödgult hår” 8 gånger.8 Över-
sättarna verkar alltså tro att germanerna hade någon för svenska förhållanden
mycket exklusiv hårfärg, som de har haft svårt att precisera.

Speciellt besvärligt var det tydligen för Per Persson, som inte kunde be-
stämma sig för ett ord utan skrev ”rödaktigt (rödblont) hår”. Det är något
märkligt, men ännu märkligare är att han i samma volym på ett annat ställe är
mer säker. Tacitus har nämligen också i skriften Agricola kap. 11 uttrycket
rutilae … comae, men där översätter Persson på ett annat sätt. Det finns en för-
klaring. I Germania handlar det om germanerna, men stället i Agricola gäller
folk som bodde i norra delen av Britannien. Där skrev Persson: ”Det rödaktiga
håret hos Caledoniens inbyggare och deras storväxthet […]”, alltså utan något

8 http://spraakbanken.gu.se/korp [130608].

http://spraakbanken.gu.se/korp
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rödblont alternativ. Frågan är alltså inte så mycket vad adjektivet betyder som
vilka det syftar på.

Det här verkar fungera på liknande sätt hos Önnerfors.9 Han har en lång
not om översättningen av rutilae där han refererar André och helt korrekt sam-
manfattar att rutilus synnerligen ofta betecknar ”en levande röd färgnyans,
som utmärker sig genom intensiv glans och lyster.” Han exemplifierar med
blodet med mera och avslutar med ”eldens eller blixtens sken etc.” Så fort-
sätter han: ”Den senare, ljusare, rödgula nyansen torde med största säkerhet
åsyftas i kombinationen rutilae comae (jfr. det något starkare sv. ’eldrött hår’).”
Så egentligen tycks han i kommentaren anse att uttrycket betyder ’eldrött hår’,
men han skriver ”rödblont hår” i översättningen. Och det är ju inte en nyans
av rött, utan av blont.

Det är alltså inte svenskt språkbruk som har styrt översättarna. Ingen av de
svenska översättarna kan förmå sig att återge det normala latinska rutilae comae
med det normala svenska ”rött hår”. Orsaken framgår indirekt hos Önnerfors.
Han skriver om icke namngivna tyska kommentatorer som har hävdat att
rutilus i Germania betyder ’guldgul’ eller ’(råg)blond’. En av dem var Rudolf
Much. Den sista, postumt utgivna upplagan av hans kommentar till Germania
omfattar närmare 600 sidor. I den dekreterar han helt enkelt att rutilus inte
skall förstås som ’röd’ utan som ”eine Art Blond oder Braun”.10 Motiveringen
lyder (i min övers.): ”Verkligt rödhåriga finns numera bland de renrasigaste
germanerna, svenskarna, bara i litet antal, 3,3 på hundra enligt H. Lundborg11,
The Racial Characters of the Swedish Nation, s. 113 […].” Much menade
alltså att ordet inte kan ha betytt ’röd’ därför att renrasiga germaner i
samtiden sällan var rödhåriga. Vad ordet annars betydde i latin ansåg han
tydligen inte var så viktigt att det kunde påverka uppfattningen av hur
germanerna i antiken såg ut. De måste ha haft samma hårfärg som deras
renrasiga nutida ättlingar i Sverige. Översättare som påverkades av den
uppfattningen hade förstås svårt att medge att Tacitus verkligen påstod att de
germanska förfäderna var rödhåriga.

9 Önnerfors översättning och kommentar publicerades först 1961. Utgåvan från
2005 är oförändrad i det som tas upp här.

10 Much 1967, s. 103.
11 Herman Lundborg (1868−1943) var en under det tidiga 1900-talet mycket känd

svensk rasbiolog. Hans åsikter och karriär beskrivs i Hagerman 2006. I den boken
finns också intressant information om Hammarstedt, s. 325−327, och träffande kom-
mentarer om de två upplagorna av Önnerfors översättning s. 107 och s. 411−412.
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Oviljan att erkänna det har svenskarna delat med tyskarna. I de sex tyska
översättningar jag har konsulterat (av nästan otaliga) översätts rutilae antingen
med rötlich, ’rödaktig’, eller med rotblond, ’rödblond’. För tyskar har germaner
under hundratals år varit mer viktiga än de är för svenskar. Däremot har man i
England varit mycket mindre intresserad av dem, och de har aldrig uppfattats
som förfäder till engelsmännen.12 Därför är det inte så förvånansvärt att de har
ett mer avspänt förhållande till germanernas färgskala. Den vanligaste
återgivningen av rutilae comae är helt enkelt ”red hair”, både i Germania och i
Agricola (som har översatts oftare till engelska). Det är vad man finner i
översättningarna i Loeb Classical Library och i åtskilliga tidigare. I övrigt
finns ”ruddy”, som en svensk ordbok återger med ’röd, rödaktig, rödbrun’,
eller ”reddish” vilket står bland annat i översättningarna i Penguin Classics.
Några blonda germaner finns inte i sikte inom den anglosaxiska sfären (om
man inte räknar ett udda ”yellow” från år 1910).

Det visar sig alltså att hur man uppfattar ett färgord på latin inte alls bara
beror på vad som står i de latinska texterna. Läsarna ser den latinska frasen
genom sina färgade glasögon, och de kan ibland omvandla färgskalan radikalt,
om inte från svart till vitt så åtminstone från rött till blont.

12 Se Janson 2013, s. 19.
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Danskjävlar i en anonym Querela Suedica
från 1550-talet

Brian Møller Jensen

Beside the dog, a book is a man’s best friend;
Inside the dog, it’s too dark to read.

(fritt efter Groucho Marx)

Även om jag inte vågar jämföra mottagaren av denna festskrift med ”The Mad
Hatter” i Lewis Carrolls Alice in Wonderland, har Hans dock under mina drygt
20 år på Klassiska språk visat sig bemästra åtskilliga huvudbonader, ibland
flera samtidigt. Ett sådant tillfälle ägde rum på 90-talet, då Hans tog på sig
studierektorshatten och magister excursuum-kepsen och förde latinisterna till ett
extraordinärt evenemang på Linköpings universitetsbibliotek. Upplevelsen får
bli utgångspunkten för denna uppsats som innehåller en kort presentation och
en första version av en planerad kommenterad edition av den nylatinska
dikten Querela Suedica.

Efter att ämnesrådsmötet i latin var avklarat som turens första anrättning,
berättade bibliotekarien Allan Ranius om universitetsbibliotekets samlingar
och förevisade valda band av latinprofessorn Samuel Älfs (1727–1799) stora
donation på drygt 100 handskrifter, bl.a. några av de 58 band Carmina
Suecorum Poetarum med latinska dikter skrivna i Sverige efter reformationen.1

En Querela Suedica på de första sidorna av band 27 väckte mitt intresse med
sina förebråelser mot Danmark och kommentarer om Kalmar-unionen, Kung
Kristian och Stockholms blodbad, Sten Sture och Gustav Vasa, då jag i den
texten kunde konstatera att Danska Riket redan på 1550-talet hade fått en
svensk att skrika ”danskjävlar!”.

1 Denna samling tycks vara den Erich Mich. Fant omtalar i Lefvernes beskrifning öfver
framlidne professoren, domprosten … doctor Samuel Älf: Upläst för Kongl. Vitterhets, Historie
och Antiquitets academien den 1 april 1800 (Stockholm: 1808), pp. 431–432: ”Han var
ganska sorgfällig, at bevara från förgängelsen de minnesmärken Sveriges fordne
Snillen i samma väg lämnat af smakens framsteg för deras tid. I femtio otta band, som
lämnades til Linköpings Bibliotek, gjorde han den fullständigaste Samling af Latinska
Skalders tryckta och otryckta Skrifter i vårt Fädernesland”.
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Presentation av Querela Suedica

Querela Suedica består i sin nuvarande form av 262 verser komponerade på ele-
giska distika, ett versmått som poeten tycks behärska ganska väl. Utöver den
latinska texten finns infogade ett antal understrukna svenska prosaformule-
ringar som jag antar vara Samuel Älfs försök att förse texten med förklarande
rubriker, vilka i en del fall kan vara en hjälp till att förstå texten som t.ex. Om
de Svenskas foglighet efter v. 10 och Då K. Christiern förde bort de Svenska Magnater
efter v. 90, medan andra som t.ex. På ett annat ställe efter v. 52 och Kort därefter
efter v. 98 verkar intetsägande och meningslösa både som rubriker och i text-
sammanhanget.

Sequens carmen auctorem habet Suecum anonymum, quemque vixisse seculo
XVIto narrat Prof. Aboensis Johan Bilmark in litteris d. 18 dec. 1759, insertis p.
Ima libello Holmiae impressis 1760 in 8o, qui dicitur Förråd el. Samling af åtskilliga
Historiska, Moraliska och andra ämnen. Recensetur ibidem historia hujus carminis
manuscripti, cujus fragmentum possidet Episcopus Prof. Mennander. Infinitum
idem carmen Querela Suedica tribus libris compressis in 4. Suecia reginae instar
loquens introduxit . --- NB. ab initio et ad finem quedam defuerunt.

Som inledning till den svenska klagovisan har infogats en ingress med dess ti-
tel understruken och information om diktens upphovsman, en anonym svensk
poet som enligt Åbo-professorn i Latin Johan Bilmark (1728–1801) ska ha levt
på 1500-talet. Även om ingressen inte direkt ger belägg för en sådan hypotes,
antar jag att Bilmarks brev från 18 december 1759 också har innehållit själva
dikten och därmed varit Samuel Älfs källa till versionen i Carmina Suecorum
Poetarum. Dessutom anger ingressen att historien om klagovisan varit känd av
Bilmarks Åbo-kollega Carl Fredrik Mennander (1712–1786), som blev teologie
doctor i Åbo 1737 och senare biskop 1757–1775 innan han avslutade sin karriär
som ärkebiskop i Uppsala från 1775 fram till sin död.

Medan Bilmark nöjde sig med att ange i vilket sekel författaren levde, tycks
tempus i två av diktens sex rader om Gustav Vasas fyra söner (vv. 229–234)
kunna ge oss en närmare datering av Querela Suedica till slutet av 1550-talet
(mina understrykningar):

Quis non virtutes animosque stupescit Erici
Gostavus tradet cui sua sceptra parens?

Quis non audivit praesentia facta Johannis,
Dux in Finnorum qui regione sedet?

Pectora miratur qui non heroica Magni?
Vivas et Proavis, Carole, dignus eris.
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Vem förbluffas inte över Eriks dygder och mod,
han som kommer ärva spiran av sin fader Gustav?
Vem har inte hört om Johans nuvarande bragder,
han som nu sitter som hertig i Finland?
Vem beundrar inte Magnus heroiska karaktär?
Må du leva, Karl och bli värdig dina förfäder!

På dessa rader lovprisas de tre äldsta sönerna, Erik XIV (1533–1577) för sin
dygd och sitt mod (virtus animosque), Johan III (1537–1592) för sina bragder
(praesentia facta), Magnus (1542–1595) för sin heroiska karaktär (pectora
heroica), medan yngste sonen Karl IX (1550–1611) får nöja sig med poetens
optativa konjunktiv med önskan om ett liv värdigt förfäderna. Det är dock
inte de fyras respektive dygder utan de två till de två äldsta knutna relativ-
satserna och deras verbformer som är av intresse för dateringen. Eftersom Erik
blev krönt till konung 1560 efter Gustav Vasas död, måste futurum-formen
tradet betyda att 1560 får gälla som terminus ante quem, medan å andra sidan
presensformen sedet anger år 1556 som terminus post quem för diktens tillkomst,
eftersom Johan var hertig av Finland (dux Finnorum) mellan 1556 och 1562.
Klagovisan har alltså skrivits mellan 1556 och 1560.

De två sista meningarna i ingressen berör innehållet och strukturen i
Querela Suedica. I den första anges att berättelsen lagts i munnen på Moder
Svea som likt en drottning (reginae instar) talar till sitt folk. Dock fattas enligt
den sista och senare bifogade notisen några verser både i början och i slutet av
texten, vilket gör det svårt att avgöra vem eller vad som är subjekt till diktens
första verb aptarat, dels att förstå den kontextuella poängen med de avslu-
tande, negativa raderna om de två kyrkliga magnaterna Gustav Trolle (ärke-
biskop 1515–1521) och Linköpingbiskopen Hans Brask (1464–1538) i vv.
243–262, särskilt vokativen papa sceleste. Om min datering håller, var ju både
Trolle och Brask döda sedan länge vid textens tillkomst och hade historiskt
sett inget med Gustav Vasas söner att göra, utan de borde snarare ha varit in-
dragna i berättelsen om Stockholms blodbad (vv. 115-130).
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Suecia reginae instar loquens

Recta loqui, nullis ego sum consueta figuris,
Hinc nugas nugas, juraque jura loquor.

Jag är van att tala rakt, utan några retoriska figurer,
därför kallar jag strunt för strunt och rättvisa för rättvisa.

Moder Svea talar som diktens ego, och hennes ord är riktade till Dania som
gradvis framstår som textens omedelbara tu. Även om Svea betonar motsatsen,
enligt de citerade raderna, ser vi dock retorikens olika figurer i full vigör
genom hela dikten. Krigsretoriken hamnar i fokus redan från början med
glosor som tela (3 gånger inom vv. 1–10), pharetram, bellipotens Mars intonat
armis (klassisk allusion) och sanguineos hostes. Dock medför de saknade verserna
i början av dikten att vi inte kan veta den konkreta anledningen till hotet från
eller konflikten med grannen Danmark, vilket tydligen är utgångspunkten för
klagovisan, att döma av den generella maximen i vv. 11–12: ”Ingen kan leva i
fred längre än närmsta grannen tillåter”.

Svea betonar den svenska fredsviljan men också beslutsamheten i tillfälle av
öppet krig, hon lovprisar de svenskas dygder i den kompakta anhopningen av
positiva termer i vv. 11–12 (studium, virtus, aequum, jus, pietas, fides) och upp-
manar till vänskap och fredlig samexistens mellan de två folken till gemensam
glädje och fred (vv. 27–34). Parallellt med och i motsats till svenskarnas dygder
står de ännu inte omnämnda danskarnas brist på desamma – först i v. 67
nämns Danos, och då som del av en prepositionsfras. Sveas monolog gör det
möjligt i god strukturalistisk anda att uppställa respektive folks karakteristika i
dessa verser på följande vis:

Danmark Sverige
propter praedae commercia sordida pugnent laudis aeternae nomen mereantur

justa bellum conditione gerunt
vis injuste manifesta premat juvent socios egenos
insidias ponere simus amici
perfidia, fraude verbis, integritate, fide
glacies et nix infirma liquescit Phoebus radio ferviore micat
mendacia veris dictis

Första delen av dikten avslutas med en beskrivning av gränserna mellan de två
folken (vv. 61–72) och av den moraliska poängen Afvunden är dygdens och ärans
följeslagare för att citera den svenska rubriken till vv. 73–82. Därmed får detta
avsnitt en dubbel funktion genom att dels referera tillbaka till svenskarnas
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dygder i början av dikten, dels peka framåt och hävda en nationell moralisk
skillnad mellan de två folken som en förklaring till diktens centrala avsnitt,
skildringen av diktens två huvudpersoner, den danska Kung Kristian och den
svenska Gustav Vasa (vv. 83-228).

Utöver att framstå som ringkomposition med de svenskas dygder i centrum
utgör det första avsnittet om de två folken också den första delen i en struk-
turell chiasm (ABBA) med beskrivningen av huvudavsnittets två huvudper-
soner, som när de uppträder första gången beskrivs primärt i moraliska termer,
dvs. A: svenskarnas dygder – B: danskarnas avund och svek contra B: Kung
Kristians omoral – A: Gustav Vasas dygder.

Kristian II vs. Gustav Vasa

Christiernus rex ille tuus (si jure vocari
Rex possit, cuncta qui bonitate caret),

Tunc igitur quod jus in me tibi cunque fuisse
Fingis, inaudita sustulit ille nece,

Cum non insontem rabida modo morte senatum
Mactarit regni membraque clara mei,

Sed quoque funeribus cunabula parvula replens
Infantum miseram sanguine sparsit humum.

Kristian din konung (om han nu rättmätigt kan kallas
kung, som saknar all form för hederlighet),
förspillde det anspråk som du inbillar dig att ha på mig,
med sin ohörda blodutgjutelse,
när han inte bara slaktade den oskyldiga senaten
och de främsta medlemmarna i mitt kungarike,
utan också fyllde de små vaggorna med död
och vattnade den lidande jorden med barnens blod.

Kristian är den första personen som nämns vid namn i dikten – och det med
eftertryck då hans namn är spondeiskt. Hans värdighet som en rättmätig
konung ifrågasätts eftersom han saknar alla goda egenskaper (cuncta bonitate
caret). De citerade raderna innehåller också allusioner till två historiskt ökända
tyranner, dels den sista konungen i Rom Tarquinius Superbus i vv. 87–88, dels
Kung Herodes känd för barnmordet i Bethlehem, vilket formuleringen av vv.
89–90 antyder, särskilt cunabula parvula och infantum sanguine. Livius har i
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första boken av Ab urbe condita skildrat hur Tarquinius beteende och behand-
ling av den tidiga senaten fick Romarna att hata termen rex; med frasen rex ille
tuus, där en tydlig pejorativ användning av det demonstrativa pronomen ille
anger ”den beryktade”, tycks författaren mig att alludera till Kristians svenska
öknamn ”Kristian Tyrann”. Detta understryks i de moraliska och negativa ter-
mer som används i hela skildringen av Kristians uppträdande, inte minst
under blodbadet i Stockholm.

Som mellanspel till avsnittet om Kristians svenska motsats Gustav Vasa in-
fogas några rader om Kristians efterföljare Frederik I och Gustavs företrädare
Sten Sture. Efter Kristians våldsstyre kommer det inte som en överraskning
att Frederik karakteriseras oerhört positivt i vv. 151–164. Han ”höll sin spira
med kunglig hand”, han var en modig och pålitlig härskare begåvad med
animo, virtute och fide; han var konsekvent när det gällde fördrag och löften
(constans in firmato foedere och juratae fidei pollicitique memor). På samma vis är
Gustavs företrädare Sten Sture d.y. skildrad som en princeps providus och
fädernelandets hopp och beskyddare i vv. 165–168, eftersom han likt en annan
Hektor stått fram för att försvara den svenska friheten och självständigheten
(vv. 177–182). Det finns fler aspekter i jämförelsen med den trojanska prinsen:
Sture d.y. förlorade liksom Hektor kampen mot invasionsmakten; grekerna
omnämns i den klassiska litteraturen ofta som Danai, t.ex. då Laokoon varnar
mot trähästen i Aeneiden 2.49: Timeo Danaos et dona ferentis; den ironiskt an-
vända termen Dana fides (v. 140) tycks vara en klar allusion till Vergilius, som
senare i samma sång (2.309) låter Hektor beskriva grekernas lögner som mani-
festa fides Danaum.

Den stegvisa uppstigningen från Kristians helvete till friheten når genom
Fredrik I och Sten Sture sin klimax i Gustav Vasas gestalt, när han dyker upp i
ett distikon i Sture-avsnittet och i motsats till Kristian anges som en man be-
gåvad med samtliga dygder (cunctis virtutibus ingens, v. 169). Med religiösa allu-
sioner till Moses nedstigning med budtavlorna från Sinaiberget descendit
Gustav, geografiskt sett från Dalarna till huvudstaden, politiskt och religiöst
som Sveriges konung och landsfader (patriae rexque paterque suae, v. 170).

Medan både Fredrik I och Sten Sture d.y. först nämns inne i hexametern
(vv. 153, 165, 170), har Gustav, likt Kristian i v. 83, placerats som första ordet i
de två avsnitt som beskriver hans förtjänster (vv. 197, 213). Fastän Moder Svea
nu kan konstatera att Gustavs insats i kriget mot Danmark och senare styre
medförde att Sverige återfick sin frihet och nationella rättigheter (rediit mea
libertas oppressaque jura, v. 207) och därför önskar tacka Gud för alla de gåvor
han gett Sverige med Gustav som förmedlare (vv.215–228), kan jag som läsare
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konkludera, dels att segraren skriver sin egen historia, dels att bristen på
dygder tycks kräva en mer utförlig beskrivning än dygderna själva. Dessutom
framgår det rätt tydligt att poeten i Moder Sveas gestalt haft ett större behov
att spy galla över Kristians korta tid i Sverige än att lovprisa Gustav Vasas
långa period som konung.

Ett litet postskriptum

Auctor creditur hujus poëmatis H. Mollerus står det i ett senare infogat PM på
f. 6v. Men om Querela Suedica kan tillskrivas Henricus Mollerus (1528–1567),
som var verksam som poet i propagandakriget mot Danmark under Erik XIV,
får vänta till en senare komparativ analys av hans bevarade alster om Erik XIV
och Sten Sture d.y. som del av en kommenterad utgåva av denna svenska
klagosång.2

2 Tillsammans med historikern Sebastian Fogh Nordentoft planerar jag en kommen-
terad edition av Querela Suedica med dansk och svensk översättning. Min första version
av den latinska texten av klagosången är i det väsentliga en transkription av texten i
band 27 av Carmina Suecorum Poetarum, inkl. de svenska rubrikerna.
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Querela Suedica

Carmen antiquum incerti auctoris sec. XVI

Aptarat lateri servantem tela pharetram,
Ex qua suspensus flexilis arcus erat.

Meque affata prior, noli mea tela vereri,
Non illis insons conficieris, ait.

5 His ego, tranquillae cum florent otia pacis,
Per nemora immanes insequor alta feras.

At cum bellipotens gravibus Mars intonat armis,
Et mea ferali concutit arva metu,

His ego sanguineos tunc fortiter utor in hostes,
10 Tunc mea non molli fulmine tela cadunt.

Om de Svenskas foglighet
Verum nemo potest in pace diutius esse,

Quam qui possedit proxima tecta sinat.
Ipsa equidem colui studium virtutis et aequi

Semper et immota jusque piumque fide.
15 De cunctis promta studui bene mente mereri

Et nulli injustis viribus esse nocens.

Om deras upriktighet
Recta loqui, nullis ego sum consueta figuris,

Hinc nugas nugas, juraque jura loquor.

Om deras oegennyttighet
Sed non ista queror, neque Suecos ista movebunt,

20 Non est mos regni gentibus iste mei,
Ut propter praedae commercia sordida pugnent.

Est aliud Suecos quod fera in arma trahat,
Laudis ut aeternae nomen mereantur honestum,

Dum justa bellum conditione gerunt,
25 Utque juvent socios dubiis in rebus egenos,

Hos vis injuste si manifesta premat.
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Om vänskapen imellan Sverige och Dannemark
Insidias noli mihi ponere, simus amici,

Florebit regni sic utriusque status.
Cui non consultum, cui non opus esse videtur,

30 Ut nos concordi simus amore pares?
Ut nos contiguis placidis habitemus in oris

Et juncta nostras vi tueamur opes.
Ut pacem sine perfidia, sine fraude colamus,

Constantes verbis, integritate, fide.

Häruppå följa förebråelser emot Dannemark för dess upförande under Calmare
union

35 Sicut enim glacies et nix infirma liquescit,
Cum Phoebus radio fervidiore micat,

Non aliter cedunt veris mendacia dictis,
Et nequeunt horum lumina clara pati.

Legibus a pactis numquam prior ipsa recessis
40 Sum fidei semper justitiaeque tenax.

At verbis munita sacris, munita sigillis,
A te quando fides non violata fuit?

Hanc juramenti memor ingenuique pudoris,
Servasti stabili quam pietate diu?

45 Quam violenta diu rapidis fortuna procellis
Saevis et horribili te feritate premit.

Ast haec quam primum sedato vertitur aestu
Et tibi flat placidi mollior aura noti;

Sacra fides una jurataque foedera cedunt,
50 Cum rapidisque simul flatibus illa volant.

Tunc quae tu gravibus jurasti strenua verbis,
Foedera mobilibus sunt leviora pilis.

På ett annat ställe
Est eadem virtus et idem mihi quod tibi robur,

Nec dispar regnum, fama, cacumen, apex.
55 Omnia cum priscis mihi sunt communia regnis,
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Majestas, solium, sceptra, corona, decus,
Da regnum, cui sim pompis regalibus impar,

Cui sit solenni Suecia jure minor.
Ergo tuis non indigeo, soror improba, curis,

60 Immerito minui non volo jura mihi.

Om Riksgräntsorne mot Dannemark
Sunt disjuncta palam mirandis omnia metis

Regna, jugis, sylvis, rupibus, amne, mari.
Haec neque confundi vult, quae natura diremit.

Hinc habet et mores natio quoque suos,
65 Hinc istas raro jungit concordia gentes,

Quarum non uno limite terra coit.
Ast inter Danos est meta reposta meosque

Suedos, haud dubiis conspicienda locis.
Sit contenta suis igitur gens utraque terris,

70 Haudque sui fines transgrediatur agri.
Non opus est diris conalibus arma cieri

Hic auctore Deo permanet ordo ratus.

Afvunden är Dygdens och Ärans följeslagare
Nam vermes plenis velut innascuntur aristis,

Svaviter halantes conficiuntque roscis,
75 Sic hos praecipue livoris amator iniqui

Invadit, laudem qui bonitatis habent.
Qui virtute valent animique vigore potentis,

Qui grave personae munus onusque gerunt.
Attamen ut flammas lucis nitor aureus ultro,

80 Fusaque subsequitur balsama svavis odor;
Gloria virtutis sic indelebilis ambit,

Luminis expertes nec sinit esse sui.

Om Konung Christiern 2
Christiernus rex ille tuus (si jure vocari

Rex possit, cuncta qui bonitate caret),
85 Tunc igitur quod jus in me tibi cunque fuisse
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Fingis, inaudita sustulit ille nece,
Cum non insontem rabida modo morte senatum

Mactarit regni membraque clara mei,
Sed quoque funeribus cunabula parvula replens

90 Infantum miseram sanguine sparsit humum.

Då K. Christiern förde bort de Svenska Magnater
Quo scelerate fugis? Rex improbe, vela retorque,

Inque mea Suecos sede relinque Duces.
Linque meos proceres, proceres dimitte Suecos,

Plus oneris, debet quam, tua navis habet.
95 Ecce viros multos, tua qui sunt castra secuti,

Deferis, in vastis ut moriantur agris.
Hos abduc tecum, Suecosque expone remissos,

In sicco ut patriae restituantur humo.

Kort därefter
Obsidibusne fides est haec servanda? Trimembris

100 Quis non obsidibus servat in orbe fidem?
Hanc etiam Turcique colunt, Tracesque Scythaeque;

Nam libertatem quilibet obses habet.
Sicne tua observas promissa, sigilla, tabellas

Et pacta? Haecne fides regia, lingua, manus?
105 Num quidquam te Sueca movent benefacta fidesque,

Te quibus ex summis eripuere malis?
Anne quod in reges confertur, id omne perire

Convenit? Ingratos an decet esse duces?
Hoc quam sit factum regale, probabile, honestum,

110 Quis non quam rectum quamque virile videt?
Heroa inter eos tecum tamen avehis unum,

Ille tuae vindex improbitatis erit.
Imperii causam non deferet ille paterni,

Ex manibus Suedos adferet ille tuis.

Om Blodbadet i Stockholm
115 Talia infandis edit spectacula pompis,
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Quorum posteritas hic memor omnis erit.
Namque ad eas proceres Suecos regnique senatum,

Et claros cives pontificesque vocat.
Hicque alacri vultu convivia tetra frequentant.

120 Ignari summum non procul esse diem.
Exsequiasque sui celebrant quasi funeris ipsi,

Dantque ipsi tymbis justa suprema suis.
Finitis etenim dapibus, mensisque remotis,

Quas structas Sueorum manibus esse patet,
125 Tunc aperit saevam tandem rex impius iram,

Offendens Sueci quam sit honoris amans.
Ex nitida in sordes et vincula carceris aula

Convivas Svecos praecipit ipse rapi.
Indeque retractos, lux ut ter moesta rediret,

130 Carnificem miseros ense ferire jubet.

Kort äfter
Heic Sueci Proceres excirco voce reclamant

Unanimi: nugas, perfide praeco, sonas.
Impia tu cum Rege tuo mendacia confers

In nostrum nulla dexteritate caput.
135 In nobis facinus non est tam grande, cruentum

Hujus supplicii quo mereamur onus.
Utque tueretur nos vitae insontis honestas,

Hoc pietatis opus justitiaeque foret.
At nos decepit, nos prodidit arte, sigillis,

140 Chartis, jurato numine, Dana fides.

Kort häruppå
Rebus in adversis est quaedam flere voluptas,

Imminui lacrymis cura dolorque solent.
Ast tunc non licuit gemitus impune sonantes

Ducere ducenti mors fera munus erat.
145 Quis factum credat? Res non est ficta, gementes

Funera magnatum, sica cruenta tulit.
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Tunc insons plateas sanguis manere per omnes
Miscerique, oculo res inamoena, luto.

Tam misere Sueonum saevitum est caede ruberet
150 Decolor ut moestis ipse Melerus aquis.

Om Kon. FREDERIK 1 i Dannemark
Qui si nos erimus stabili munimine junctae,

Nec minimi nobis causa timoris erit.
Haec vigili secum Fredericus pectore volvens,

Regali tenuit qui sua sceptra manu.
155 Rex animo, virtute, fide praestansque potensque

Dignus quem clara luce coronet honos.
Consultatores fraudis rejecit iniquae,

Surdaque ipsorum reppulit aure faces;
Inflammare quibus tentabant acriter ipsum,

160 Laederet ut regni jura vetusta mei.
Ut disceptandi de rebus quaereret ansam,

Majores nosset quas habuisse suos.
At Rex firmato constans in foedere mansit,

Juratae fidei pollicitique memor.

Om Sten Sture
165 Illos inter erat Princeps Steno providus. Heros

Stureae summus nobilitatis apex.
Spes patriae, tutela, decus custosque fidelis,

Robore, consiliis, judicioque potens.
Ex quo Gostavus, cunctis virtutibus ingens,

170 Descendit patriae rexque paterque suae.
Advertens igitur vigili Steno pectore Danos

Tendere in exitium perniciemque meam
Conarique mihi duros immittere frenos,

Ut quo me traherent cogerer icta sequi;
175 Obstitit ipsorum generoso pectore technis,

Protexit studiis et mea jura piis,
Priamides veluti patriis pro moenibus Hector,
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Contra Graecorum saeva pericla stetit.
Illius ergo videns cura et pietate caveri

180 Dania, ne Suecos opprimat illa lares,
Ne libertatemque meam totamque salutem

Blanditiis ad se transferat ipsa suis.
Est graviter commota ducem tam fortiter unum

Ipsius adstutas impediisse manus.
185 Et secum foret excubitor si perditus ille

In laqueos caderet Suecia capta meos.

Kort äfter
Mox ad Calmariam vicinos convocat urbem,

Magnatesque meos imperiosa ciet,
Ut sua defendant errata forensibus armis,

190 Atque suas caussas ante tribunal agant.
Sic voluit proceres in summa pericula Suecos

Ducere judicii calliditate sui.
Ast advertentes praesentia retia Suedi

Concilio nolunt, Dania, adesse tuo.
195 Non se sponte volunt foveis immittere apertis,

Pulpita suspecti diffugiuntque fori.

Om Konung GUSTAV 1
Gostavus saevos patria rex mente labores

Singultusque meae commiseratus humi.
Hanc conservandi curas absumsit amaras

200 In tam difficili funereoque flatu.
Adflictosque lares, ingentia fortiter ausus

Adseruit mediis eripuitque vadis.
Sedavitque Deo tristes praeeunte procellas,

Confugium miserae factus et aura mihi.
205 Me tulit in portus ex tempestate fideles,

Abstergens madidas leniter imbre genas.
Hoc rediit mea libertas oppressaque jura,

Hoc meus incolumis vindice costat honos.
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Hic mala purgatis idola ejecit ab aris,
210 Infandae cultus nequitiaeque reos.

Curavitque Dei sine fuco verba doceri,
Sinceraque ipsum relligione coli.

Kort häruppå
Gostavo impositum est Sueonum diadema perenni

Utilitate mei laetitiaque soli.
215 Maxime, qui transfers et das, DEUS, omnia mundi

Regna, Tibi grates Suecia semper ago:
Quod mihi danasti priscis ex regibus ortum,

Qui teneat Sueci regia sceptra soli.
Quae tulit auspiciis nemo melioribus umquam

220 Ex quo reginae nomine clara fui,
Est datus ad patriae decus optatumque salutem

Est datus in sortem portus et ara meam.
Est datus in cunctos mihi tutor amabilis hostes,

Sustulit ex terris cuncta pericula meis.
225 Dona per hunc Sueonum genti tam plena didisti,

Quam vix alterius gens ditionis habet,
Justitiam, requiem libertatemque tuique

Notitiam et verbi lumina clara tui.

Om Kon. GUSTAVS Söner
Quis non virtutes animosque stupescit Erici

230 Gostavus tradet cui sua sceptra parens,
Quis non audivit praesentia facta Johannis,

Dux in Finnorum qui regione sedet?
Pectora miratur qui non heroica Magni?

Vivas et proavis, Carole, dignus eris.

Om Erico Pomerano
235 At quem tu nobis ponebas Dania regem,

Quam tibi tamne mihi promtus Ericus erat?
Haudque parens mihi lenis erat sed vitricus asper,

Sunt flagra molliculos dura secuta sonos.
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Annon icta modis violavit foedera multis?
240 Sic vis in verbis non fuit ulla tuis.

Movit in Holsatios praeter suffragia, bellum
Cum quibus adversi nihil mihi juris erat.

Om Archie-Biskopen Gustav Trolle
Summus in Upsalia Gustavus episcopus urbe,

Tunc latiae plenus praeditionis erat.
245 Omnis caussa mali tam multi funeris auctor,

Tam tristem doleo me genuisse virum.
Non tantum patrias emunxit pluribus ortas

Divitiis, Latiae dum crucis arma levat.
Dum juvat Ausonii legatum praesulis arcas

250 Hinc plenas multo dives et aere vehit
Ardua pro levibus dum reddere munera chartis

Impura Svecos relligione movet;
Sed quoque pernicies Sveonum patriae salutis

Exstitit, infandae fax malesvada necis.

Om Biskop Brask
255 At non solus erat patriae teterrima pestis,

Sed misti plures ordines ordinis hujus erant.
Braschius hos inter non est postremus, acerbae

Mentis homo, ingentis buccina dira mali.
Fulmine pontificum Latiique gravamine juris,

260 Civibus adversus nobilibusque fuit.
Arte Simoniaca plenus tamen ipse tegebat

Ipsam decretis, papa sceleste, tuis.



191

Danskjävlar

Bibliografi

Otryckt material
Linköpings universitetsbibliotek

Samuel Älfs samling, vol. 27, fol. 2r–6v.

Tryckt material
Erich Mich. Fant, Lefvernes beskrifning öfver framlidne professoren, domprosten

… doctor Samuel Älf: Upläst för Kongl. Vitterhets, Historie och Antiquitets academien
den 1 april 1800 (Stockholm: 1808).





193

Den nye stjerne og den gamle verden
Anders Sørensen Vedels æredigt til Tycho Brahe

Minna Skafte Jensen

1573 er et vigtigt årstal i astronomiens historie: Da udsendte Tycho Brahe sit
første værk, en lille bog om den nye stjerne han havde opdaget 11. november
året før. Dermed steg også en ung forsker op som en ny lysende stjerne på
astronomiens himmel.

Bogen er sammensat af flere forskellige skrifter af Tycho Brahe, og den ind-
ledes og afsluttes med bidrag fra tre af hans venner. Først kommer et æredigt
af Hans Frandsen, dernæst et prosabrev fra Johannes Pratensis med tilhørende
svar fra Tycho Brahe, og til allersidst et æredigt af Anders Sørensen Vedel.1
Det var normalt i perioden at en forfatter fik andre til at bidrage, så at hans
værk kom til at fremstå i en ramme der afspejlede det lærde miljø det udsprang
af. De tre der optræder her, var udvalgt med omhu: Frandsen og Pratensis var
professorer i medicin, mens teologen Vedel var knyttet til hoffet. De var også
alle tre digtere, omend Frandsen var den berømteste af dem, og ikke mindst
var de alle forfatterens nære venner. Sammen med ham udgjorde de det bedste
København kunne byde på med hensyn til lærdom og begavelse.

Til Anders Sørensen Vedel havde Tycho Brahe den særlige forbindelse at de
to havde tilbragt flere år sammen i Leipzig. Som det var normalt når en ung
adelsmand rejste ud i Europa på dannelsesrejse, havde Tycho Brahe haft en
borgerlig hovmester med, den lidt ældre Vedel. Rejsefællesskabet må have
været harmonisk, for de to mænd, som begge i 1573 stod ved begyndelsen af
hvad der skulle vise sig at blive store og betydelige livsværk, bevarede et for-
troligt venskab livet igennem.

Det er Vedels digt der er mit anliggende her.2

1 Brahe 1573. - Pratensis’ brev og Brahes svar er oversat til dansk, Zeeberg 2011,
hovedteksten er oversat to gange, dels Gelsted og Larsen 1923, dels Tortzen u.å., og
elegien til Urania findes udgivet og oversat  i Zeeberg 2007.

2 Den grundlæggende biografi af Vedel er Wegener 1851. Nielsen 2006 giver en
introduktion til hans liv og værk, mens Nielsen 2004, der koncentrerer sig om ham
som filolog, er nyttig for enhver beskæftigelse med Vedel. Bl.a. giver den en omhygge-
lig oversigt over hele forfatterskabet, Nielsen 2004, s. 40−69. - Selv om Vedel er en
central person i dansk åndsliv i 1500-tallet, er hans digt ikke før oversat til dansk. Det
siger noget om hvor lav status nylatinsk poesi har haft.
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IN MATHEMATICAM
NOVÆ STELLÆ CONTEMPLATI-

onem, factam à Iuvene Nobilium Doctissimo, & Doctorum
Nobi-

lissimo, Thycone Brahe Otthonide.

Cœlorum illustre augmentum, NOVA STELLA, quid affert?
Fatorum Vates conscie quæso refer?

Legibus, Ingenijs, Sacris Regnisque Monarchis,
(Eloquar an sileam?) fax ea, flamma vorax.

5 Fax diros populis atque vrbibus ista minatur
Ardores Martis Mulciberisque Dej.

Nec simile ostentum, ostento huic, prior audijt ætas,
Nec similes motus, motibus hisce tulit.

Macti Animi Heroes, qui tam bene congrua nostro
10 Detegitis cœli Mystica fata, foro.

Sacra noua, Leges frange, oppida dirue, Bello
Exhauri populos, Fulmine tange domos.

Extingue Ingenia, expolia sua regna Monarchis,
Aut nouus, aut nullus postea Mundus erit.

15 Scilicet hæc toties monuit sacra pagina, magno
Explenda aduentu, maxime CHRISTE, tuo.

Mundi etenim facies rugas abstersa seniles,
Est flammis decorj restituenda nouo.

Monstrauit ceu quondam, humilis cunabula Christj,
20 Aëre dux humilis, præuia Stella Magis.

Sic celsam excelsum, Stellam monstrare Triumphum
Christj aduenturi, credere multa iubent.

Quem iuuet has vitiis leprosas, sanguine fœdas,
Labe ruinosas porro habitare casas?
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I anledning af den videnskabelige observation
af en ny stjerne,

gjort af den unge Tycho Brahe Ottosen,
lærdest af de adelige, ædlest af de lærde.

Himlenes nyhed, DEN STRÅLENDE STJERNE, hvad er dens budskab?
spør jeg dig om, du præst, kender af tidernes gang.

Retsvæsen, skole og kirke, selv kongeriger, monarker
(tør jeg mon tale?) er mål for denne flammende ild.

Faklen er truende vendt mod folk såvel som mod byer, 5
flammer fra krigsguden Mars, ild fra Vulcanus' glød.

Sådan et varsel som dette har ingen før observeret,
sådan en uro som nu ingen vel oplevet før.

Åndens helte, vær hilset! I afdækker varsler fra himlen
som stemmer helt overens med hvad der sker i vort liv. 10

Kirken skal nyskabes, lovene omstyrtes, byerne knuses,
folkene ødes i krig, husene rammes af lyn,

klogskaben udslettes, rigerne renses for deres monarker.
Verden blir enten ny, eller dens tid er forbi.

Det har den hellige skrift vel tit nok sagt ville hænde 15
ved din tilbagekomst her, vældige KRISTUS, til os.

Aftør alderens rynker af verdens hærgede ansigt,
lad det bli skinnende nyt, renset i flammernes ild.

Ganske som stjernen på himlen engang ledte vismænd til Kristus
til hans ydmyge skjul, ydmyg som vejviser selv, 20

således peger nu stjernen den høje mod Kristi genkomst
mod hans høje triumf. Det er nok det vi må tro.

Hvem skulle da føle lyst til at blive i vaklende rønner,
som er besmittet af synd, hæsligt besudlet af blod?
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25 Luce noua, LVX NOSTRA, nouam super æthera Lucem
Spondet, adest cœlis Ignea Triplicitas.

Haud retro ad veteres vestigia vertite sordes,
Ne fatui incrustet vos mala forma Salis.

Exite, exite, Ægyptum, Babylona, Sodomam;
30 Promittit CANAAN, hæc noua Stella, nouam.

Andreas Velleius, Concionator in
Regia Hafniensi.3

3 Uændret afskrift af førsteudgaven i Brahe 1573, kun med forkortelser opløst og
verstælling tilføjet. Originalen er tilgængelig online i Early European Books via Det
kongelige Biblioteks katalog Rex. Jeg har brugt KBs eksemplar 2, Hielmst. 1612, 4o;
heri findes Vedels digt på billede 115.
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Stjernen, VORT LYS, gir løfte om æterens nyskabte lysvæld, 25
om at treenigheds ild kommer en lysende dag.

Vend da ikke tilbage mod smudsige sædvaners søle,
bliv ikke saltstøtter her, stive af idioti!

Flygt nu, flygt ud af Babylon, Sodoma og af Ægypten!
Det er et nyt KANAAN stjernen den nye har vist. 30

Anders Vedel, prædikant ved hoffet i København.
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Et usædvanligt, og usædvanlig smukt, æredigt!
Usædvanligt, fordi det næsten ikke roser bogens forfatter. Normalt er det

æredigtes opgave at lovprise forfatteren og forklare hvor betydningsfuldt hans
værk er. Frandsens indledende digt er et udmærket eksempel på denne form
for æredigte.4 Men i Vedels bidrag begrænser den direkte forherligelse af
Tycho Brahe sig til overskriften, mens digtet selv er formet som en hen-
vendelse til en varseltyder, dennes svar, og digterjegets videre bearbejdning af
svaret.

Stilistisk er digtet uhyre elegant. Især benytter Vedel sig af parallelismer.
Allerede i overskriften er beskrivelsen af adressaten som Nobilium Doctissimo &
Doctorum Nobilissimo en chiastisk formet parallelisme, med smuk udnyttelse af
dobbeltheden i adjektivet nobilis som ædelbåren og af ædelt sindelag. I selve
digtet er den mest iøjnefaldende parallelisme nec simile ostentum, ostento huic –
nec similes motus, motibus hisce, hvor der både er forholdet nec simile – nec similes,
huic – hisce, ostentum – ostento og motus – motibus i alle tilfælde med polyptoton, for-
skellige bøjningsendelser. Siden følger aut novus – aut nullus, humilis – humilis,
celsam – excelsum og luce – lux – lucem (de to sidste eksempler igen med polyp-
toton). Vers 25 er særlig elegant fordi der også er chiasme mellem det ind-
ledende og afsluttende syntagme: luce noua - nouam … lucem. En lidt anderledes
parallelisme er der mellem vers 3−5 og 11−13, hvor varseltyderens opregning af
mennesker og institutioner der trues af stjernen, modsvares nøjagtigt af erklæ-
ringen om at alt dette må falde. Undervejs er der rig brug af allitteration og
assonans, der giver digtet som helhed en sonor, sanselig tone.

Endelig kan man lægge mærke til at stjernen, digtets årsag og tema, ind-
rammer digtet ved at optræde i første og sidste vers. Stjernens lys dominerer
begyndelse og slutning, fax … flamma … fax og luce … lux … lucem … ignea,
med et enkelt flammis i midten. Ved at omtale stjernen som en fakkel og et lys
opnår digteren en ekstra effekt med de to enstavelsesord lux − fax, begge på tre
bogstaver og sluttende på x. Begyndelsens fax er truende, slutningens lux
bringer håb.

Digterjeget begynder med at spørge en vates til råds (vers 1−2), og seerens
svar følger umiddelbart efter. Det fylder to distika (vers 3−6), og resten af
elegien er dobbeltversene koblet to og to.

Vers 7−10 er jegets erkendelse af at himmelfænomenet er uden fortilfælde,
efterfulgt af en stærkt emotionel lykønskning af de enestående mænd der her-

4 van Dam under udgivelse er en indgående analyse af æredigte mellem forfattere
knyttet til universitetet i Leiden.
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med har røbet himlens hemmeligheder. Begejstringen omfatter både op-
dagelsen af stjernen og udlægningen af dens betydning, og for så vidt som
Tycho Brahes beskrivelse af naturfænomenet ender med et kapitel om dets
astrologiske betydning, er det ham der er en sådan åndshero.

Des mere bemærkelsesværdigt er det at Vedel bruger flertal, og at lov-
prisningen altså ikke direkte gælder vennen, men ”folk som ham”, Tycho
Brahe og de andre astronomer. Flertalsformen virker umiddelbart som en lidt
storebroragtig underbetoning af den unge vens indsats, men for den ind-
forståede er det tværtimod en markant lovprisning, for med syntagmet macti
animi heroes citerer Vedel et splinternyt astronomisk læredigt om jordkloden,
De sphaera, af den store skotske digter George Buchanan. Her indledes femte
og sidste bog med en lovprisning af oldtidens astronomer, og bogens aller-
første ord er netop macti animi heroes. Buchanan arbejdede på sit digt i mange
år, men hovedparten blev udformet i løbet af 1560erne.5 Med citatet går Vedel
ind i en aktuel poetisk diskurs, og samtidig indplacerer han eftertrykkeligt
Tycho Brahe i den store internationale sammenhæng som den der skal gen-
rejse astronomien.

De følgende to distika (vers 11−14) er rettet til en modtager i ental: lad bare
det hele ramle sammen! Først i næste dobbeltdistikon får adressaten navn:
Kristus; men hvem ellers ville have magt til at udføre den slags? At han
nævnes netop i digtets midterste distikon, vers 15−16, er en effekt som Catul
og Vergil ville have sat pris på. Tiltalen til Kristus fortsætter til og med vers
18: han skal omstyrte alt for at lade flammerne rense alderdommens rynker af
verdens ansigt.

Fra vers 19 bliver digterjeget til en prædikant der taler til en menighed.
Han sammenligner den nye stjerne med stjernen i Betlehem; den optrådte i de
nedre regioner og passede til det lille Jesusbarns lave status, mens den nye
stjerne, helt oppe mellem fiksstjernerne, forudsiger Jesu genkomst. Et stykke af
vejen følger Vedel stadig Brahe, der i sin redegørelse for den nye stjerne over-
vejer hvad man skal mene om Betlehemsstjernen og ender med nærmest at
gøre den til et trolddomsfænomen som måske er et resultat af vismændenes
evner.6 Brahe noterer sig med anerkendelse at Bibelen kalder dem magi, trold-
mænd, og Vedel overtager betegnelsen. I hvert fald insisterer Brahe på at Bet-
lehemsstjernen må have hørt til i den lave, forgængelige del af himlen, ikke
som den nye stjerne mellem fiksstjernerne. Netop det at der var sket noget nyt
i den ellers evige del af himlen, var et væsentligt problem for forståelsen.

5 Ford 1982, s. 101–102.
6 Brahe 1573, fol. A3v−4r, billede 31−32.
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I spørgsmålet til seeren, hans svar og digterjegets første reaktion, vers 1–18,
er Vedels digt i tæt overensstemmelse med Brahes tydning: Stjernen varsler
”mange alvorlige uroligheder, forskellige ændringer af alle forhold i verden, en
fuldstændig ny form for monarkier end de kendte, og en anderledes forvalt-
ning af religion og retsvæsen”, og man må forudse ”krige, oprør, tilfange-
tagelser og drab på fyrster, affolkning af riger og byer, tyranni, vold, uret,
brand, drab, rov, bandevæsen og lignende ulykker”.7 Men at hele verden må
fornys hvis den overhovedet skal overleve, som det siges i vers 14, er Vedels til-
føjelse, og dermed tager hans digt et langt skridt væk fra bogens generelle tone
af videnskabelig begejstring i retning af dyster samfundspessimisme.

Op gennem historien har mennesker ofte følt at verdens ende måtte være
nær. 1500-tallet var en voldsom periode i Nordeuropas historie med refor-
mation og religionskrige, og hen mod slutningen af århundredet var der
mange der mente at dommedag stod for døren.8 I grunden kunne man have
ventet at en god lutheraner som Vedel ville have set omstyrtelsen af den
katolske kirke og opbygningen af nye, protestantiske institutioner som frem-
skridt der havde gjort verden bedre, men alligevel udmaler han hvordan alt det
kendte skal gå under. Det fortjener ikke bedre, verden er syndig og blodig, og
når nu dommedag kommer, er det om at flygte uden at se sig tilbage.

Det er et voldsomt digt, fuldt af bulder og brag. Institutioner omstyrtes,
religiøse såvel som sækulære, og verden styrter sammen. Selv om den fromme
forståelsesramme åbner en udvej for dem som flygter fra den gamle verden, er
det undergangen der er tegnet op med de stærkeste farver. Der er kommet et
nyt, skræmmende varsel, men Bibelen har hele tiden sagt at det var sådan det
måtte gå, den kendte verden kunne ikke blive ved som den var.

Vedel udtrykker i sin tids sprog hvad mange også føler i vores egen tid. Det
tyvende århundredes revolutioner var båret af en holdning der ligner den der
kommer til orde her. Også i det enogtyvende århundrede kan man føle at det
gammelkendte er korrupt, og at udbytning, krige og forurening har nået et
omfang hvor det truer jordens eksistens. Vedel formulerede det så prægnant
som det kun kan gøres på latin: Aut nouus, aut nullus postea Mundus erit.9

7 ”… hæc stella … post varios & graues tumultus variasque omnium rerum in
mundo immutationes, nouum quendam & diuersam à prioribus Monarchiarum
statum, tùm etiam Relligionis & Legum aliam administrationem portendere … vide-
tur” … ”bella, seditiones, captiuitates & mortes principum, regnorum & vrbium
depopulationes, tyrannides, violentiæ, iniuriæ, incendia, homicidia, rapinæ, latrocinia,
& his affines calamitates”, Brahe 1573, fol. D4r−v, billede 56−57.

8 Zeeberg 2006 præsenterer et hyrdedigt der giver udtryk for den samme holdning,
også fra kredsen omkring Tycho Brahe.

9 Jeg er Marianne Pade og Peter Zeeberg taknemmelig for kritisk gennemlæsning.
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Latinaren Baudelaire och dikten
”Franciscae meae laudes”

Hans-Roland Johnsson

Franciscae meae laudes
Vers composés pour une modiste érudite et dévote

1 Novis te cantabo chordis, Jag skall besjunga dig till nya strängar,
O novelletum quod ludis o du lustgård, som leker
In solitudine cordis. i mitt hjärtas ensamhet.
Esto sertis implicata, Du skall viras med blomsterkransar,

5 O femina delicata du ljuvliga kvinna;
Per quam solvuntur peccata! genom dig sonas mina synder.
Sicut beneficum Lethe, En välsignande flod av glömska
Hauriam oscula de te, är de  kyssar jag skall dricka från din mun,
Quae imbuta es magnete. du kvinna fylld av tjuskraft.

10 Quum vitiorum tempestas När syndernas stormväder
Turbabat omnes semitas, gjorde alla stigar ofarbara,
Apparuisti, Deitas, uppenbarade du dig, Gudom,
Velut stella salutaris lik en frälsande stjärna
In naufragiis amaris… mitt i bittert skeppsbrott…

15 Suspendam cor tuis aris! Jag skall offra mitt hjärta på ditt altare.
Piscina plena virtutis, Du damm fylld av dygd,
Fons aeternae juventutis, du källa av evig ungdom,
Labris vocem redde mutis! giv röst åt mina stumma läppar!
Quod erat spurcum, cremasti; Vad orent var, förtärde du med din eld.

20 Quod rudius, exaequasti; Vad skrovligt var, jämnade du.
Quod debile, confirmasti. Vad kraftlöst var, styrkte du.
In fame mea taberna, Du härbärge för min hunger,
In nocte mea lucerna, du lykta i min natt,
Recte me semper guberna. led mig ständigt rätt på min väg.

25 Adde nunc vires viribus, Fördubbla nu mina krafter,
Dulce balneum suavibus du ljuvliga bad, parfymerat
Unguentatum odoribus! med härliga dofter.
Meos circa lumbos mica, Stråla runt mina länder,
O castitatis lorica, o du kyskhetens pansar,

30 Aqua tincta seraphica; dränkt i serafiskt flöde.
Patera gemmis corusca, Du skål som glimmar av ädelstenar,
Panis salsus, mollis esca, du sältade bröd, du milda föda,
Divinum vinum, Francisca! du divina vin, Francisca!
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I. Introduktion

Diktsamlingen Les Fleurs du mal behöver knappast en närmare presentation.
Vid utgivningen 1857 väckte dess många erotiskt explicita passager och stund-
om utmanande blasfemiska ton förundran och avsky i många läger.1 Idag är
den en självklar litterär referenspunkt även långt utanför den franska littera-
turens gränser och dess betydelse för modern poesi kanske bara överträffas av
T. S. Eliots The Waste Land från 1922.2

Dikten ”Franciscae meae laudes” är unik i Les Fleurs du mal, då den är den
enda dikten på latin bland i övrigt franska dikter. I den första utgåvan från
1857 har dikten nummer 53 (av 100 dikter); i utgåvan 1861 nummer 60 (av
126); i utgåvan 1868 nummer 62 (av 151 dikter).3

Att i Les Fleurs du mal finna en dikt helt komponerad på latin är både ovän-
tat och mindre oväntat. Oväntat, då fransk dikt vid mitten av 1850-talet i
romantikens tecken gått nya vägar med författare som Alphonse de Lamar-
tine, Alfred de Vigny, Victor Hugo och Alfred de Musset som inspirations-
källor. Det är å andra sidan mindre oväntat, då den latinska kulturen och språ-
ket vid denna tid fortfarande var viktiga referens- och kunskapskällor för den
bildade allmänheten och hade en given plats i skol- och utbildningssystemet.
Dikter författade på latin var dock mindre vanliga i den poetiska produk-
tionen. ”Franciscae meae laudes” är därför en av de sista dikterna skrivna på

1 Baudelaire ställdes inför rätta 1857 och blev dömd till böter. Fem dikter skulle dess-
utom avlägsnas ur samlingen.

2 Det globala genomslag som Paul Tenngart 2012, s. 227, tillskriver samlingen ver-
kar dock vara en alltför generös uppskattning: ”Jag tror att man utan överdrift kan
säga att Charles Baudelaire med Les Fleurs du mal i hög grad har bidragit […] till att
många människor idag betraktar omvärlden som en komplex och svårförstådd plats”.

3 Texten på föregående sida samt alla citat från dikten är tagna från Baudelaire 1986,
s. 224–226. Les Fleurs du mal har översatts ett antal gånger till svenska i olika omfatt-
ningar: Axel Cedercreutz, Dikter (Helsingfors: Holger Schildts förlagsaktiebolag,
1920); Sven Collberg, Baudelaire (Lund: Domus Propria, 1957); Erik Gamby (utg. av
olika översättare), Ondskans blommor (Uppsala: Bokgillet i Uppsala, 1963); Nils
Bringfelt, Det ondas blommor (Göteborg: Rundqvist, 1963), och samme författare: Onda
blommor (Partille: Förlag Vintergatan, 1978); Ingvar Björkeson, Det ondas blommor
(Stockholm: Norstedts, 1963 och 1986). Ingen av dessa utgåvor innehåller emellertid
en översättning till svenska av ”Franciscae meae laudes”. Översättningen ovan är
hämtad från Öberg 1983, s. 104–105.
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latin av en författare med odiskutabel status i den litteraturhistoriska kanon.4

Dikten har emellertid fått mindre uppmärksamhet i forskningen kring Les
Fleurs du mal, trots att den behandlar ett av diktsamlingens centrala teman,
nämligen förhållandet till kvinnan och möjligheten till ”förlösning från synd”.
Att ”Franciscae meae laudes” är en dikt som i sin helhet är skriven på latin
skänker den därför en särställning i Les Fleurs du mal, om än inte mer prestige.
Att den sällan kommenteras kan bero på att den är mindre poetiskt över-
tygande än många andra dikter i samlingen.

I denna artikel skall vi försöka att ge ett svar på frågan hur man skall förstå
diktens innehåll. Vi kommer, i första hand, att närma oss dikten i en close
reading och, i andra hand, analysera dess betydelse i förhållande till övriga
dikter i Les Fleurs du mal.

II. Baudelaire och det latinska språket

Latinet var på 1800-talet inte bara kyrkans språk utan även det språk som an-
vändes (som ibland även i våra dagar) i medicinska, psykologiska och liknande
sammanhang för att tala om och benämna kroppsliga och inte minst sexuella
funktioner. I båda fallen var således latinet en text för de invigda som ute-
stängde de icke latinkunniga från förståelse av textens innehåll.

Bortsett från på latin författade dikter från skoltiden känner vi inte till
någon annan dikt, vid sidan av ”Franciscae meae laudes”, skriven på latin av
Baudelaire. Detta innebär emellertid inte att latinet i övrigt är frånvarande i
Baudelaires mogna diktning. Ett antal titlar bär till exempel latinska namn,
som ”Sed non satiata”, ”De profundis clamavi”, ”Mœsta et errabunda”,
”Duellum” och ”Semper eadem”. I sina texter använder Baudelaire dessutom
ibland latinska termer. Corinne Saminadayar-Perrin menar i en djärv tolkning
att Baudelaires användning av latinet vittnar om en ”volonté de ravivier l’em-
preinte latine inscrite au cœur du français, allant parfois jusqu’à faire du dé-
tour par le latin la condition nécessaire d’accès au sens”.5

I en opublicerad not till diktsamlingen skriver Baudelaire att ”la poësie
française possède une prosodie mystérieuse et méconnue, comme les langues
latine et anglaise”.6 Roberto Calasso är entydig i sin bedömning och påstår

4 Graham Robb 1993, s. 422 n. 50, konstaterar att Baudelaire inte är ensam om att
vid denna tid dikta på latin, men de exempel han anför är av marginell betydelse.

5 Saminadayar-Perrin 2001, s. 94.
6 Baudelaire 1986, s. 14.
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med referens till författarens skoltid att ”[l]a pratique de la poésie parvint à
Baudelaire par une voie oblique : celle de la composition en vers latins. […]
Toute sa poésie est comme traduite d’une langue morte et inexistante, un
mélange de Virgil et de liturgie chrétienne”.7 Man kan med Arthur Symons
säga att ”Franciscae meae laudes” på det poetiskt-historiska planet snarare är
att placera i medeltiden än i klassisk tid.8 Charles Gidel ansluter sig till denna
uppfattning: ”[Le poème] remonte au Moyen Âge et rappelle les habitudes des
écoliers, au XIIe siècle autour du Parvis Notre Dame […]”.9 Georges Roden-
bach lyfter fram betydelsen av ”un vocabulaire tout enrichi de liturgie, de
bréviaires, de catéchisme, emmiellé de saint chrême pour ainsi dire, inoculé
même de latinité, ce latin d’église […]”.10 I den not som Baudelaire förser
dikten med (se supra) talar han i berömmande termer om ”la langue de la
dernière décadence latine”.11

III. Diktens titel och inledning

Att titeln (bortsett från det övriga innehållet) är på latin är inte i sig av avgö-
rande betydelse för en tolkning av dikten, då titlar på latin inte var helt ovan-
liga, vare sig hos Baudelaire eller hans samtida. Laudes genrebestämmer dikten
mera precist som ett lovtal.12 Vad vi kan vänta oss att finna i dikten är således
ett lovprisande.

Dedikationen (som fungerar som ett slags undertitel) är en precisering av
vem titelns Françoise är. Den dubbla användningen av latinet som kyrkans och
lärdomens språk (jfr infra) konfirmeras av dedikationen till ”une modiste

7 Calasso 2008 (2011), s. 52–53. Enligt Dominique Rincé 1984, s. 71, vande sig
Baudelaire i skolan vid ”une pratique assidue de l’hexamètre latin”.

8 Symons 1920, s. 46.
9 Gidel 1892, s. 806–807.
10 Rodenbach 1894, s. 839. Pichois 1975, s. 940, menar i sin utgåva av Baudelaires

poesi att dikten till sin form för tankarna till Dies irae. Pierre Emmanuel 1982, s.
60–61, visar hur Baudelaire använder uttryck från Dies irae, Stabat Mater, Veni sanctus
spiritus etc.; se även Öberg 1983, s. 101–105, och 1986, s. 693–695, för en liknande
analys. Mario Richter 2001, går systematiskt igenom dikten med utblick mot ordens
konnotationer, kristna texter på latin samt läran om syndernas förlåtelse; se även ibid.,
s. 565–566 för en stilistisk kritik av Baudelaires användning av latinet.

11 Baudelaire 1986, s. 226.
12 Laudes är i den katolska kyrkan en morgongudstjänst ingående i tidegärden. Den-

na konnotation verkar dock vara av mindre vikt för förståelsen av dikten.
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érudite et dévote”, som låter oss ana både kunskap och gudfruktighet hos en
kvinna i underlägsen social ställning, vars relativa fattigdom i 1800-talets
Frankrike också signalerar möjlighet till erotisk kontakt.13 Att hon är ”dévote”
är kanske inte förvånande, däremot framstår ”une modiste érudite” som ett
oxymoron vars innebörd inte är lätt att förstå vid detta stadium av läsningen.

Den första versraden (Novis te cantabo chordis) bekräftar och utvidgar diktens
innehåll så här långt. Novis kan tolkas som om det nya sättet består i att i dikt
besjunga och/eller för första gången lovprisa Françoise på latin – en text på
detta språk är naturligtvis begriplig för en kvinna som är ”érudite”. Baudelaire
insisterar således redan från början på det annorlunda i sitt tilltag.14 De föl-
jande raderna i denna strof är problematiska (med tanke på diktens övriga
innehåll) då de anslår en kärvänlig, lättsam och till och med något glättig ton
(O novelletum quod ludis)15, en ton som dock modereras av informationen om
diktarjagets ensamhet, som måste förstås som tillståndet före mötet med
Françoise. Med dessa rader etableras en relation mellan diktarjaget och
Françoise: det är hon som är värd hyllning samtidigt som det är hon som leker
med honom. Det är således kvinnan som är den dominerande parten i rela-
tionen (vilket inte är oväntat i ett lovprisande). Det är uppenbart i en konkret
läsning att hon förväntas uppskatta dessa rader – vi vet ju redan att hon har
den intellektuella kompetensen. Dikten kommer dock inte att utveckla det
initiala temat om ett av lekfullhet präglat förhållande. Bortom den första
strofen kommer dikten i stället att handla om Françoises fantastiska själsliga
gåvor som kan rädda diktarjaget från ett liv i synd.

13 Gällande det potentiellt erotiska i mötet mellan man och kvinna av olika social
status på 1800-talet i Frankrike, se Johnsson 2000, s. 37–38. ”Modiste” är en hatt-
makerska. Den tidigare användningen, som levde kvar in i 1800-talet är, enligt Le
Trésor de la langue française informatisé ”celle qui confectionne des vêtements féminins”.

14 Det tidigare sättet att besjunga Françoise på utgör en för läsaren okänd referens-
ram.

15 Françoise tilltalas som novelletum, ett ovanligt ord som, enligt Lewis & Short Latin
Dictionary, betyder ”a place planted with young trees or vines; a nursery-garden (post-
clas.)”. Ordet har uppenbarligen här en diminutivaspekt (M. A. Ruff översätter det
med ”mignonne”, Baudelaire 1986 s. 225). Pichois 1975, s. 941, uppfattar ordet som ett
slags omvandling av ”jeune animal”, vilket då närmast, enligt honom kan översättas
med ”ma bichette” eller något liknande. Richter, 2001, s. 567, förkastar både Ruffs och
Pichois läsarter och föreslår ”jeune vigne” vilket, enligt Richter, fångar upp för-
fattarens önskan att presentera sina nya idéer i en gammal språkdräkt.
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IV. Diktens övriga innehåll

Med den andra strofen etableras diktens egentliga tema. Enligt Michael Riffa-
terre kommer en dikts substantiella innehåll, dess ”matris”, till uttryck i ett
antal på varandra följande variationer. Detta speglar förhållandet att en dikt,
till skillnad från en prosatext (bortsett från episk diktning och liknande
texter), inte primärt är mimetisk till sin karaktär. Denna matris fungerar som
ett slags motto som kan finnas redan i diktens början.16 Mottot för ”Franciscae
meae laudes” skulle kunna vara ”Hon som renar från synd”, vilket utsägs av v.
6 (Per quam solvuntur peccata!). Diktens titel som genrebestämmer texten till en
lovsång är en första indikation i denna riktning. Det som diktens incipit
signalerar (ett nytt sätt att sjunga), får här en parallell i själva handlingen (ett
tidigare liv kontrasteras mot ett nytt). Att Françoise är omvirad av
blomstergirlanger (v. 4) understryker hennes ställning som härskarinna och
det faktum att diktarjaget nu skall lyda.17

Den tredje strofen utvecklar matrisen. Lethe (v. 7) förstärker inledningsvis
diktens huvudtema genom att markera skillnaden mellan då och nu – mellan
det som skall glömmas och den nu rådande aktuella situationen. Här syftar
författaren på sitt tidigare liv präglat (som man kan förmoda) av tygellöshet.
Ett nytt tillstånd träder nu in och det som tidigare har varit är glömt.

En radikalisering sker i den fjärde strofen med dess av odygd piskade stigar
(vv. 10–11). Här ges bakgrunden till diktarjagets predikament. Det är i denna
situation som Françoise kommer in som ett räddande gudaväsen (Apparuisti,
Deitas). Situationen är således att diktarjaget vid en viss tidpunkt har stått vid
en skiljeväg och då (som det kommer att visa sig längre fram i dikten) har valt
den väg som den dygdiga kvinnan erbjuder.18 Här tillskrivs Françoise egen-
skaper som spränger ramarna för vad en enkel modist rimligen kan åstad-

16 Denna infallsvinkel preciseras bl.a. i Semiotics of Poetry. Sverker Göransson och Erik
Mesterton 1991, tillämpar en sådan ansats i ett antal diktanalyser.

17 Kommen så här långt i texten tänker läsaren kanske på dikten ”La Belle Dame
sans Merci” av John Keats (1819), i vilken diktarjaget, som är ensamt, möter en dam
som får en blomsterkrans och som blir hans hjärtas dam. En annan möjlig referensram
är den provensalska kärlekslyriken, riktad mot en nästan ouppnåelig dyrkad kvinna
som i mannen har sin ”tjänare”.

18 Prodikos (400-talet f.Kr.) berättar den allegoriska sagan om Herakles i valet mel-
lan dygdens och lastens väg (framställda i form av kvinnliga väsen). Från svensk hori-
sont är denna berättelse bekant genom Georg Stiernhielms dikt ”Hercules” (1648).
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komma, och de två polerna (modist och gudinna) verkar säga att räddande
hjälp inte är beroende av social ställning eller yrke.

Dikten övergår nu, då Françoises roll har definierats, till en serie varia-
tioner och preciseringar över hennes räddande egenskaper, vilka får symbolisk
framställning som en ledstjärna mot säker hamn: Velut stella salutaris / In nau-
fragiis amaris…, (vv. 13–14). Omnämnande av aris (v. 15) förstärker (efter
Deitas) det religiösa tonfallet, eftersom det är vid ett altare som man dyrkar ett
högre väsen och diktarjaget offrar här, följdriktigt således, sitt hjärta. Bland
Françoises egenskaper nämns att hon – såsom det anstår ett gudalikt väsen – är
full av dygd och evigt ung (vv. 16–17). Önskan om vad hon skall göra för
diktarjaget kopplas till vad hon gjort i en serie av motsatser i vv. 19–21 som går
från diktarjagets tidigare psykologiska och moraliska defekter till det nya
bättre tillstånd som Françoise är orsaken till.19 Läsaren förstår att den läkande
processen inte är tillräcklig (eller ännu inte har avslutats), eftersom diktarjaget
blickar fram mot en nära framtid i vilken Françoise som en lykta (lucerna,
v. 23) skall leda honom på den rätta vägen. Denna versrad är således en variant
av vv. 13–14. De synder som diktarjaget har gjort sig skyldig till avslöjas som
erotiska till sin natur i vv. 28–29 (Meos circa lumbos mica).

Dikten slutar i en religiöst färgad apoteos där det symboliskt drickbara
(aqua seraphica, v. 30, och divinum vinum, v. 33) inramar den tillbedjandes del-
tagande i gudstjänstens intagande av sakrament (panis salsus, mollis esca). Vinet
blir gudomligt genom henne. Dikten präglas därför av en gradvis intensi-
fiering. Det som började med en modists sorglösa lek slutar i något högtidligt
och religiöst inspirerat. ”Franciscae meae laudes” är ett entydigt hyllande av
kvinnan som räddning och den ligger nära den romantiska litteraturens tradi-
tionella framställning av musan.20

V. Förklarande not

Dikten är försedd med en kommentar i en not. Detta grepp – som inte är det
enda i sitt slag i Les Fleurs du mal – tillåter författaren att reflektera över ”la
langue de la dernière décadence latine” och propagera för dess lämplighet att

19 En situation vars allvar något modereras om man som Richter 2001, s. 573, upp-
fattar taberna som ett ord ”peu spirituel […] utilisé également […] pour désigner le
bordel”.

20 Se Barbara Wright 2005, s. 33–34, om kvinnobilden i detta avseende hos La-
martine och Musset.
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”exprimer la passion telle que l’a comprise et sentie le monde poétique
moderne […]”.21 Skillnaden i förhållande till det klassiska latinet (”Catulle et
sa bande, poëtes brutaux”22) är, enligt Baudelaire, att den senare utvecklingen
av latinet tillåter en mysticism okänd för de gamla mästarna. Orden kan därför
få en annan användning och formas med mindre stilistisk elegans.23 Det är
svårt i förstone att förstå betydelsen av kommentaren, som snarare förvirrar
än skänker klarhet. Varför dikten är skriven på latin får ingen förklaring –
Baudelaire argumenterar endast för det senare latinets företräde framför det
klassiska. Han hävdar att det sena latinet kan uttrycka just det som den
moderna poesin vill ge gestalta, samtidigt som han är medveten om att hans
latinska diktning inte stilistiskt är jämförbar med den traditionella latinska
diktningen. Baudelaire svarar dock inte på den fråga som läsaren i första hand
ställer sig, nämligen varför dikten är skriven på latin och inte på franska.

VI. Dikten sedd i dess närläsningshelhet

Apparuisti,  Deitas (v. 12) markerar en kronologisk delning i dikten. Progressio-
nen från denna versrad till diktens slut går från (a) dåtid, karaktäriserad som
dålig, till (b) en nu-situation som är bättre om än inte bra, eftersom (c) det
finns ett hopp om en ljusare, syndfri, framtid. Även om den gudalika kvinnan
har uppenbarat sig och visat sina förmågor, pekar dikten framåt mot en för-
stärkning av banden mellan henne och diktarjaget. Själva det faktum att det är
frågan om en modist som mannen här underkastar sig och vill följa i allt gör
att ett element av masochism introduceras i dikten: mannen är den svaga och
beroende partnern, kvinnan den starka och oberoende (och den som kan göra
honom till en leksak, jfr vv. 2–3, eller som redan behandlar honom som en
sådan). Dikten tillskriver Françoise en aktiv roll i diktarjagets förvandling,
men som person beskrivs hon inte närmare. Att hon i slutet av dikten blir det
som man känner doften av (Unguentatum odoribus), äter (Panis salsus, mollis esca)
och dricker (Acqua tincta seraphica, Divinum vinum) symboliserar det totala upp-
gåendet i henne, till skillnad från en enklare, men kanske i detta sammanhang
mera väntad, kroppsliga kontakt, vars möjlighet dikten emellertid förtiger. Det

21 Baudelaire 1986, s. 226.
22 ibid.
23 ”Les mots, pris dans une acception nouvelle, révèlent la maladresse charmante du

barbare du nord, agenouillé devant la beauté romaine”, Baudelaire 1986, ibid.
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finns här således ett nära förhållande mellan ett slags religiös förlösning – om
man kan tala om en sådan – och erotisk spänning.

Den vidhängda kommentaren (se infra) är ett av de inslag i dikten som öpp-
nar upp mot en mera diversifierad läsart. Det är inte säkert att vår ”naiva” när-
läsning här ovan helt kan omsluta diktens betydelse.24 Ord som ludo, sertum
och magnes indikerar vanligtvis i poetiska sammanhang snarare en fysik och
inte en spirituell kontakt. På samma sätt kan man uppfatta alla de attribut som
tillskrivs Françoise, vilka nästan skapar en komisk effekt, eftersom vi har svårt
att tro på deras konkreta innebörd. De verkar överdrivna i förhållande till vad
man kan tro att en modist verkligen förmår och det framstår som lätt blas-
femiskt att i en hyllningsdikt säga att en modist kan stoppa tygellöshet. Slutet
av dikten med sitt extatiska tonfall, är kanske också svårt att uppfatta som
seriöst. Märkligt i detta sammanhang är att diktarjaget ber om talförmåga
(v. 18), då det faktum att han besjunger, och säger förut ha sjungit, strider mot
en förmodad tidigare tystnad. Med sådana här rubbningar i texten laddas den
indirekt med ett potentiellt kompletterande innehåll som förtar intrycket av
ett genuint upplevt lovprisande. Det är möjligt att diktens verkliga karaktär
ligger i spelet mellan olika register och att det är författarens avsikt att dikten
skall skapa en osäkerhetskänsla hos läsaren.25

Skolans latinövningar märks enligt Saminadayar-Perrin både i stil och
teknik i den mogne Baudelaires dikter.26 ”Franciscae meae laudes” skulle kun-
na betraktas som ett slags uppvisning, och då med ironiska övertoner. Man
skulle även från undertiteln och denna första strof gissa sig till något fortsätt-

24 Den lokala (när)läsningen är naturligtvis inte heller den kontextneutral, men i
detta fall är det allmänna litterära och kulturella konventioner som styr läsningen.

25 Dikten kan inte, som Richter, 2001, s. 569, hävdar både vara religiös och ett slags
lek, både allvarlig och lättsam. En litterär text kan bara omsluta en litterär genre. Den
läsning som Richter genomför kan inte nå fram till en tillfredställande slutsats då den
valda kontextuella ramen (kristen syndaförlåtelse) inte går att förena med innehållet i
diktens alla delar. För att försvara sitt resonemang är Richter tvungen att från sin
analys utesluta dedikationen och den förklarande noten samt, s. 567, omkonstruera
Françoise som ”improbable”, ”une femme absente”; hon är ”entre une morte et une
vivante, entre le temps de la sacralité et celui de la quotidienne”. En sådan läsart leder
fram till konstaterandet att dikten utgör ”une ambiguïté parfaite entre le matériel et le
spirituel”, s. 576.

26 Saminadayar-Perrin 2001, s. 96ff.
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ningsvis lättsamt och ekivokt. Också den erotiska färgningen ansluter sig till
det mångtydiga och undflyende i dikten.27

I ett närläsningsperspektiv – som tar hänsyn till diktens olika delar (rubrik,
underrubrik, innehåll, not), stilnivå och retoriska grepp, dess latinska språk-
dräkt, textens kontextuella referenser – kan dikten primärt förstås som en be-
rättelse om hur diktarjaget räddas från fortsatta erotiska utsvävningar av en
dygdig men enkel kvinna. Sekundärt, genom den latinska språkdräkten och de
kontextuella referenserna, kan dikten förstås som ironisk kritik av den ”rädd-
ning” eller ”frälsning” som kyrkan skulle kunna tillhandahålla. Baudelaire
talar aldrig i sin dikt om kyrkan och hans text handlar om en enkel kvinna som
får honom att glömma sexuella utsvävningar. Baudelaire säger ex hypothesi med
kyrkans språk och med referenser till kyrkliga texter att räddning, i detta fall,
sker utanför kyrkan. Latinet och de intertextuella referenserna till andra texter
utgör således en del av tolkningen, inte dess slutpunkt.28 Baudelaire insisterar
ju på att han sjunger på ett nytt sätt och ger ett slags förklaring i en not som
uppmärksammar möjligheten att använda latinet i ett modernt sammanhang,
en not som i övrigt inte talar om kyrkolatinet.29 Detta är diktens dubbla ironi:
det nya består i användandet av latinet, men latinet och dess intertextuella
referenser har inte bäring på det nu-tillstånd som dikten handlar om.30 Presen-
tationen av ett nytt tillstånd sker parallellt med en ironisk kritik av ett annat,
äldre och alternativt förhållningssätt. Språkdräkten och referenserna blir det
skal som innehållet spränger. Det som kyrkan talar om realiseras nu i ett an-
nat, samtida och värdsligt, sammanhang. Detta är, sammanfattningsvis, skill-
naden mellan innehåll och framställningssätt.

27 Jfr Symons 1920, s. 46. Dikten är enligt hans mening, ibid, ”strange, extraordinary
[…] and enigmatical”.

28 Problemet med den läsning som Richter 2001 presenterar, och som lyfter fram
latinets betydelse, är inte att den bortser från textens faktiska innehåll, utan att
Richter försöker behålla dessa två aspekter på ett och samma plan. En övergripande
tolkning kan dock upphäva den ”tvetydighet” som Richter insisterar på.

29 Baudelaire talar ju om ”[l]es mots, pris dans une acception nouvelle”, Baudelaire
1986, s. 226.

30 Förståelsen av denna dubbla ironi leder fram till en sammanhållen tolkning. Det
är inte så, som Pichois 1975, s. 941, antar, att undertiteln är ironiskt menad.
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VII. ”Franciscae meae laudes” som länk i Les Fleurs du mal

Dikten ”Franciscae meae laudes” är en del av det större sammanhang som ut-
görs av de övriga dikterna i Les Fleurs du mal och den kan av denna anledning få
en annan betydelse, då den läses som en dikt bland många andra och inte iso-
lerat (som vi har gjort här ovan).31 Vad händer med detta tolkningsförslag när
dikten sätts i ett större perspektiv och som en del av en (mer eller mindre)
sammanhållen diktsamling? Å ena sidan innebär detta att dikten i sig själv har
en autonomi (rubrik, underrubrik formad till en dedikation, narrativ struktur,
förklarande not, latinsk språkdräkt, metrisk uppbyggnad, tilltal, etc.) som de
facto konstituerar den som en självständig dikt och som tydligt separerar den
från de övriga dikterna i samlingen. Å andra sidan är samlingen en gruppering
av dikter av författaren vid ett visst publikationstillfälle och inledningens
dikter och sättet på vilket författaren vänder sig till läsaren talar för en
kollektiv bedömning. Därutöver ansluter tematiken i dikten till innehållet i
vissa andra dikter, vilket innebär att den kan förstås som en integrerad del av
en längre kedja av dikter. Den som har läst de dikter som föregår ”Franciscae
meae laudes” kommer att ha sin förväntningshorisont formad av dessa. Han
eller hon kommer vidare, i den fortsatta läsningen av Les Fleurs du mal, att
eventuellt revidera tolkningen av dikten i ljuset av de efterföljande dikterna.
Det diktarjag som uttrycker sig indirekt i dikten uppfattas säkerligen som
samma ”jag” som manifesterar sig i övriga dikter.32

31 Frågan om Les Fleurs du mal var tänkt att förstås som en enhet liksom frågan om
dikternas förhållande till varandra är omdiskuterade. För en kortare översikt av pro-
blematiken, se Tenngart 1998, s. 71ff, Tenngart 2012, s. 106, 127–131, 141–144,
162–163 och 182, samt Martin Turnell 1953, s. 93–95.

32 De dikter som föregår ”Franciscae meae laudes”, kan i detta perspektiv beskrivas
som ”trösklar”, såsom Gerard Genette presenterar begreppet i Seuils, 1987, dvs. som
olika slags texter (och/eller bilder) som omgärdar själva den litterära texten och styr
(tillsammans med annan förvärvad kunskap) vår tolkning, eftersom vi får kom-
pletterande information som vi tar med oss när vi påbörjar läsningen av den egentliga
texten. Det finns inga givna regler för hur genomslaget av den omgivande kontexten
på den aktuella läsningen, eller påverkan från olika typer av texter i ett författarskap,
skall skattas. Därför kan i en mera sträng närläsningstradition Göransson och Mester-
ton 1991, s. 127, mena att textinterpretation förutsätter en gräns (gentemot angräns-
ande texter) och att tolkningen kommer att variera i funktion av denna gränsdrag-
ning. De hävdar, ibid, att information från andra dikter av samme författare kan leda
läsaren fel därför ”att man inte utan skäl kan förutsätta stilistisk identitet mellan två
texter av samme författare”. Detta betyder, i fallet ”Franciscae meae laudes”, att
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VIII. Kvinnobilder i Les Fleurs du mal och ”Franciscae meae laudes”

Den ovan genomförda närläsningsanalysen koncentrerade sig på hur den
kvinna för vilken diktarjaget på ett nytt sätt sjunger för beskrevs i själva
dikten. Nu, betraktad som en del av ett större sammanhang, står dikten bred-
vid andra dikter om (som man kan förmoda) andra kvinnor, vilket placerar
den i ett nytt och utvidgat perspektiv. Bilden av diktarjaget berikas, precis som
efter varje ny dikt i Les Fleurs du mal som läsaren avslutar, med ytterligare
nyanser. I ”Franciscae meae laudes” presenterar sig diktarjaget som syndare
och tillbedjare. Koppling till andra dikter i samlingen låter sig göras även om
de sammantaget ger uttryck för olika, och ibland intrikat komplexa, attityder
visavi de i dikterna omnämnda kvinnorna. Någon entydig beskrivning av
kvinnan i Les Fleurs du mal har forskningen knappast enats om, och det är
vanligt att man i analyserna av Baudelaires författarskap betonar de om-
växlande och inte så sällan motsägelsefulla kvinnobilder som aldrig uppgår i en
förklarande syntes. Att Françoise är modist är inte förvånande givet det
faktum att Baudelaire skriver om många olika slags kvinnor, ofta dem som
lever i enklare förhållanden och i samhällets marginal.

Det är standard i forskningen kring Les Fleurs du mal att urskilja tre cykler
inspirerade av tre olika men av forskningen namngivna kvinnor: Jeanne Duval
(”La Vénus Noire”), från 1842 och med dikter präglade av slitningar i
kärleken omfattande dikterna 20–35; Madame Apollonie Sabatier (”La Vénus
Blanche”), från 1851 och med dikter präglade av upphöjd kärlek i 36–44; Marie
Daubrun (”La Belle aux Cheveux d’Or”), med eventuell början redan 1847,
och präglad av religiöst inspirerad kärlek i 45–51.33 ”Franciscae meae laudes”,
som har nummer 53, är den enda dikten i Les Fleurs du mal som har en namn-

dikten kan läsas på mer än ett sätt, beroende på den betydelse som uttolkaren är be-
redd att ge de övriga dikterna i Les Fleurs du mal.

33 Diktnumreringen hänför sig till utgåvan 1857. Denna indelning bygger på fram-
ställningen i Baudelaire 1986. Vi refererar här till den som ett litteraturhistoriskt givet
faktum i Baudelaire-forskningen och för att orientera oss mellan olika delar i diktsam-
lingen utan att för den skull vilja ansluta oss till en biografisk läsning.
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given kvinnlig mottagare i titeln.34 Det är dock fel att säga att de tre cyklerna
handlar om just tre specifika kvinnor, detta ger ett för stort övertag för stund-
om osäkra biografiska omständigheter och förvränger bilden av dikternas
faktiska innehåll. Denna eventuella koppling förväntas ju läsaren inte känna
till. Baudelaires kommunikativa intention bygger inte heller på ett sådant
underlag. Vi kan således läsa dikterna från ett allmänt perspektiv och förstå
dem utan att känna till inspirationskällorna.35 ”Franciscae meae laudes” är
placerad efter de namngivna cyklerna och bland ”héroines secondaires”.36

Nicole Ward Jouve menar att förhållandet mellan cyklerna (och dikterna sam-
mantaget) skall ses som modulationer och inte som skarpt avgränsade grupper
av kärleksdikter. Därför kommer ”Franciscae meae laudes” enligt henne att
tematiskt ansluta sig till tidigare dikters ”moments of gentleness”.37 Detta
innebär vidare – kanske något oväntat – att hela diktavdelningen (inklusive
”Franciscae meae laudes”) efter de namngivna cyklerna utmärks av ”the truly
mysterious autumnal atmosphere”.38 Detta är en föga tillfredställande kon-
klusion. Mera intressant är då Turnells påstående att Baudelaire här, i denna
fjärde och efterföljande del, visar ”how dissipation with a succession of women
taken by chance led to the final collapse of all his hopes of finding some

34 Den inledande dikten har som rubrik ”Au lecteur”. Dikten efter ”Franciscae meae
laudes” har som rubrik ”A une dame créole”. Dikten ”L’Héautontimorouménos”, pla-
cerad före ”Franciscae meae laudes”, har den för forskningen okända adressaten ”J. G.
F”. En dedikation kan vara inskriven i titeln: ”A une mendiante rousse”. Direkta tilltal
i dikter är vanligt förekommande, såsom i, t.ex., ”La Muse malade” (”Ma pauvre
muse”), ”La Muse vénale” (”Ô muse de mon cœur”) och ”Remords posthume” (”ma
belle ténébreuse”), Baudelaire 1986, s. 66, 70 och 152. I Dikten ”Mœsta et errabunda”,
s. 230, tilltalas en ”Agathe”.

35 Man kan därför, som Rincé 1984, s. 57, framhålla att även andra kvinnor inspi-
rerade Baudelaire. Biografiska fakta är inte till hjälp i tolkningen, även om det skulle
finnas möjlighet att härleda dikternas innehåll till en särskild och faktisk situation
utanför fiktionen. Dikterna har, kort sagt, blivit poesi att läsas och förstås såsom
diktaren genom att utforma dem på ett visst sätt vill kommunicera dem till en okänd
läsare. Nyckeln till förståelsen finns inlagd i dikterna av författaren och/eller – vilket i
detta avsnitt, är vårt perspektiv – i förhållandet till de omgivande dikterna.

36 Turnell 1953, s. 152. Den är placerad tillsammans med ”L’Héautontimorou-
ménos”, ”A une Dame créole” och ”Maesta et errabunda”.

37 Ward Jouve 1980, s. 153–154. Samma författare, ibid, menar också att dikten
genom sin blasfemiska ton vittnar om kvinnans libertinska och lögnaktiga sida. Denna
slutsats verkar dock inte oproblematiskt kunna härledas ur texten.

38 Ward Jouve 1980, s. 155.
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remedy against the invading spleen”.39 Man kan emellertid fråga sig om denna
slutsats verkligen på ett adekvat sätt sammanfattar innehållet i dikten. Den
verkar snarast, i ett närläsningsperspektiv, tala om en ny, mera värdefull, till-
varo bortom synd.

”Franciscae meae laudes” ligger i sin tematik inte långt ifrån den upphöjelse
i nästan religiösa termer som man finner i den s.k. Madame Sabatier-cykeln. I
synnerhet dikterna ”Que diras-tu ce soir, pauvre âme solitaire” och ”Le flambeau
vivant” verkar vara varianter av samma tema som vi finner i ”Franciscae meae
laudes”.40 Det poetiskt religiösa kan i jämföras med dikten ”Réversibilité” där
kontrastverkan uppstår mellan berättarens plåga och den räddning som han
hoppas att ”l’ange” skall bibringa honom.41

Utanför Madame Sabatier-cykeln återkommer temat om den räddande
kvinnan till exempel i dikten ”Hymne” i vilken ”l’ange” och ”l’idole im-
mortelle” tilltalas i en tydlig religiöst inspirerad inramning.42 ”De profundis
clamavi” skulle kunna utgöra ett annat exempel: ”J’implore ta pitié, Toi,
l’unique que j’aime, / Du fond du gouffre obscur où mon cœur est tombé”.43

Även här skildras, som det verkar, en likartad nödsituation: diktarjaget be-
finner sig i en avgrund och ber om hjälp, även om kvinnans position i denna
dikt är mer tvetydig än i ”Franciscae meae laudes”, eftersom det inte är säkert

39 Turnell 1953, s. 152.
40 I den första dikten säger diktarjaget om ”l’Ange gardien, la Muse et la Madone”

att ”Nous mettrons notre orgeuil à chanter ses louages ; / Rien ne vaut la douceur de
son autorité ; / Sa chair spirituelle a le parfum des Anges […]”. Diktaren påminner
sitt hjärta om att ”[la] très-belle [avec son] regard divin t’a soudain refleuri”. I den
andra dikten, i vilken det också är frågan om ”ängelns” ögon (också omtalade som
”stjärnor”), kan vi läsa: ”Me sauvant de tout piège et de tout péché grave, / Ils me
conduisent mes pas dans la route du Beau ; / Ils sont mes serviteurs et je suis leur
esclave : / Tout mon être obéit à ce vivant flambeau.”, Baudelaire 1986, s. 173 och 174.

41 Baudelaire 1986, s. 180.
42 Baudelaire 1986, s. 567. Det basala och närande, som i ”Franciscae meae laudes”

bland annat tar sig uttryck som Panis salsus, v. 32, märks även i denna dikt i vilken
kvinnan är ”Comme un air imprégné de sel.”

43 Baudelaire 1986, s. 144.
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att hon tänker komma till undsättning.44 Så är även fallet i ”L’Irréparable”,
där diktarjaget söker skydd mot det som han inte kan räddas från.45

IX. Skillnad mot andra kvinnobilder

Även om det finns likheter med andra framställningar, skiljer sig den bild som
vi får av kvinnan och diktarjagets relation till henne i ”Franciscae meae
laudes” i många avseende radikalt från den som andra dikter i Les Fleurs du mal
förmedlar. Riktad till en speciell kvinna med speciella egenskaper liknar den
inte det ofta flerbottnade, smärtfyllda, frustrerade och aggressiva förhållandet
till kvinnor som kommer till uttryck i många andra dikter. Man kan här sna-
rast tala om dikten som ett komplement till ett större galleri av kvinnobilder.
Detta blir tydligt i jämförelse med några andra dikter i vilka den besjungna
kvinnan å ena sidan dyrkas men även, å andra sidan, framställs som domi-
nerande, oförsonlig eller grym – som i ”Sed non satiata”. Dubbelheten i för-
hållandet till kvinnan finner vi också i ”Le Vampire”. Dikten liknar
”Franciscae meae laudes” eftersom den gestaltar en uttalad underkastelse
blandad med beundran, men kvinnan förnedrar medvetet diktarjaget i den.
Sett i detta perspektiv insisterar Baudelaire i ”Franciscae meae laudes” på ett
av flera möjliga förhållningssätt från författarens sida till en kvinna som Les
Fleurs du mal sammantaget ger uttryck för.

Med hänsyn till dessa omständigheter är det inte svårt att förstå att föremål
inom det religiösa området metonymiskt kan användas i positiv eller negativ
bemärkelse i Baudelaires diktning. Ett altare, till exempel, är naturligtvis
platsen för dyrkan men också för offrande, och offret kan vara den kvinna som
Baudelaire vill hämnas på – så är fallet i den sadistiska ”A une Madone” i
vilken diktarjaget vänder sig till sin ”[r]eine victorieuse et féconde en rachats”:
”Je veux bâtir pour toi, Madone, ma maîtresse, / Un autel souterrain au fond
de ma détresse / […]”.46 Här slutar dikten med att den dyrkade får sitt hjärta

44 Om Turnell 1953, s. 126, har rätt i att denna dikt ”seems to contain an ironical
reference to the liturgy”, så är den kanske än mer passande som jämförelseobjekt.

45 Baudelaire 1986, s. 212: ”Pouvons-nous étouffer le vieux, le long Remords, / […]
Dis-le, belle sorcière […] / Peut-on illuminer un ciel bourbeux et noir ?” Även i detta
fall hoppas diktarjaget på räddning från en enkel kvinna, här en skådespelerska. Efter-
som kvinnan här är ”sorcière” kompliceras bilden ytterligare och leder över till mera
negativa framställningar, se supra.

46 Baudelaire 1986, s. 462.
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genomborrat av knivar (i stället för att det är diktarjaget hjärta som erbjuds
som offergåva, jfr ”Franciscae meae laudes”, v. 15). En liknande symbolik
finner man i ”Un Voyage à Cythère”, men i stället för att resan (jfr betydelsen
av resan i ”Franciscae meae laudes”) leder fram till, som man skulle kunna tro,
erotisk tillfredställelse, slutar den med en uppräkning av sadistiska bilder som
skildrar syndernas bestraffning. Även om diktarjaget vill styra mot de trakter
där den halvnakna Venus och ”infâmes cultes” lockar honom, väntar bara be-
svikelser. ”Franciscae meae laudes” är ett erkännande av detta och en önskan
att överhuvudtaget inte ge sig ut på en sådan resa, utan följa en annan
”stjärna” än det egna begäret (v. 13). För den som inser detta blir den dyrkade
kvinnan ett vägledande ljus och som ett skyddande kyskhetsbälte (v. 29),
annars – vilket drastiskt illustreras i ”Un voyage à Cythère” – återstår bara
kastrering. ”Franciscae meae laudes” skulle således kunna uppfattas som en
ofullständig del av ett betydligt större drama i vilken en önskan, men inte en
slutpunkt, skildras. Hur som helst är det svårt att med tanke på andra dikter i
Les Fleurs du mal läsa dikten uteslutande som en berättelse om omvändelse och
den älskande kvinnans räddande förmåga.

X. Slutord

Anledningen till att vi har uppehållit oss vid frågan om förhållandet mellan
text och kontext är att dikten ”Franciscae meae laudes” läst i sitt större sam-
manhang mister sin självständighet – den blir då en aspekt av ett större
spektrum som utgörs av en pendling mellan författarens olika känslotillstånd.
Den kontextuella läsningen stärker i detta fall det interpretativa spår som vår
närläsning resulterade i. Det allomslutande sättet att se på diktningen i stort
innebär en fruktbar ingång till dikten, eftersom den mycket väl kan ses i ett
perspektiv av religiös och erotisk atmosfär dubblerad av det främmande
latinska språklagret, en oväntad dedikation och en not om det sena latinets
fördelar.47 Man kan således, sammanfattningsvis, säga att Baudelaire i

47 För dem som har en negativ syn på Les Fleurs du mal i dess helhet är frågan enkel.
Alcide Dusolier 1864, s. 373, karaktäriserar dikten som ”cette poésie souillée d’ex-
pressions à double entente et où le mysticisme s’enlace si étroitement à l’obscénité,
qu’ils se confondent vraiment et ne font plus qu’un.” Paul Bourget 1881, s. 591, påstår
att ”[l]es docteurs en mysticisme […] appelaient culte de latrie l’élan passionné par le-
quel l’homme reporte sur telle ou telle créature, sur tel ou tel objet, l’ardeur exaltée qui
se détourne de Dieu. On peut citer de Baudelaire d’étranges exemple de ce culte […].”
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”Franciscae meae laudes” sjunger på ett nytt sätt om ett tema som åter-
kommer i flera andra dikter i Les Fleurs du mal.

För Baudelaire måste det upphöjda attackeras utan att falla, det låga margi-
naliseras utan att försvinna bortom horisonten. Mot längtan står förakt, mot
lusten att dominera står lusten att bli dominerad. Baudelaire flyr från verklig-
heten men kan inte nå idealet. Baudelaire spelar i Les Fleurs du mal hela tiden
med dubbla insatser: närmande följs av avstånd, tillbedjan av attack, hopp av
förtvivlan. Dikterna griper in i varandra utan att någon klar hierarki mellan
dem etableras eller att en entydig bild skapas. I en breddad läsart kan man om
kvinnan i Baudelaires diktning med Rincé säga att hon är ”nécessité mais aussi
fatalité ; tentation mais au risque de la perdition. […] le rapport du poète à la
femme est placé sous le signe d’une culpabilité […]”.48 Man skulle också
kunna säga att Baudelaire är en alkemist som aldrig lyckas hitta förvandlingen
till guld, men den omöjliga tron är den enda tro som han kan ha.49

Ett sådant exempel är, enligt Bourget, ibid, ”Franciscae meae laudes”. Samma iakt-
tagelse finns hos Gidel 1892, s. 806, som menar att Baudelaire ”a l’air d’un religieux
qui médite dans un cloître. [Il] a la virulence du moine qui foudroie le monde. […] Il
y a chez lui comme une impression de séminaire.” Gidel, ibid, anför som exempel
”Franciscae meae laudes”. Richter 2001 gör gällande att latinet är hycklarens språk, ett
språk som används (se infra, kap II), men som alla inte förstår och han, s. 565, kopplar
samman detta med den hycklande läsare som Baudelaire vänder sig till i början av sin
diktsamling i ”Au lecteur”.

48 Rincé 1984, s. 57. Bonnefoy 2011, s. 16–18, konstaterar korrekt att flera olika kom-
ponenter strömmar samman i Baudelaires författarskap. Det kristna draget som är
tydligt närvarande och dess motsats, satanismen, etableras aldrig på fast grund. Baude-
laire behåller idén om syndafallet men inte den kristna lösningen, vilket kan leda till
”förvirring”. Därför får vi starka kontrastbilder. Bonnefoy talar om det dionysiska
uppblandat med jansenism men ”dans le désespoir se reforme l’idée encore obscurcie
de salut” (s. 17), även om ”il ne peut déchirer le voile triste” (s. 18).

49 Jfr Bonnefoy 2011, s. 107 och 168.
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Textkritiska noter som politiskt manifest
Jan Rutgers Variarum lectionum libri sex

tillägnade Gustav II Adolf

Arne Jönsson

När Gustav II Adolf helt ung (född 1594) besteg Sveriges tron och den rätt
unge Axel Oxenstierna (född 1583) blev rikskansler vid årsskiftet 1611‒1612
befann sig Sverige i ett utomordentligt svårt läge. I öster hotades riket av Ryss-
land, av Polen i sydost och av Danmark i söder och väster. Oxenstierna ut-
trycker saken tydligt i ett brev till kungens mor, drottning Christina, den 25
mars 1612, då han skriver att ”alle våre grannar ähre våre fijender, de Påler,
Rysser och Dansche, så att ingen orth i Sverige, Finland och Lijfland kan seije,
att han är för fijenden säker”.1 Det är inte bara det att alla grannarna är fiender
men det är också så att de alla är ”mechtigare och starchare ähn vij”. I detta
läge har Sverige inga vänner som bryr sig om Sveriges ”olägenheet” och skulle
vilja erbjuda ” hielp eller undsättning”.2 Det fanns förvisso gott om konflikt-
anledningar. Såväl den danske som den polske kungen, Christian IV respektive
Sigismund, kunde till exempel med all rätt betrakta sig som Sveriges legitima
regenter. Striderna var hårda och kostnadskrävande; frederna likaså, den med
Danmark så dyrköpt (Älvsborgs lösen) att Sverige höll på att kollapsa.

Grannarna var alltså fiender, vilket betydde att svenskarna fick söka sig till
grannarnas grannar för att försöka få allierade som kunde fås att tycka att
svenskarnas ”olägenheeter” var deras också. Sådana grannar var bland andra
Nederländerna och Storbritannien. Till exempel irriterade sig båda sjö-
makterna på Öresundstullen som danske kungen tog upp och som drabbade
både holländsk och brittisk sjöfart; holländarna som efter blodiga krig gjort sig
fria från spanjorerna såg med misstänksamhet på de båda habsburgska stor-
makterna, kejsaren och Spanien. Kejsaren betraktades av svenskarna som en
potentiell allierad till Polen och av holländarna som ett potentiellt stöd till
spanjorerna vid ett eventuellt återupptaget krig. Kejsaren sågs vidare som en
fiende till möjliga svenska allierade i Polens rygg som till exempel Trans-

1 Oxenstierna 1896, s. 42.
2 Oxenstierna 1896, s. 43.
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sylvanien där den reformerte fursten Gábor Bethlen regerade sedan 1613
(sedermera svåger till Gustav II Adolf).

För den svenska statsledningen var det alltså av utomordentlig vikt att
etablera och vidmakthålla goda förbindelser med Storbritannien och Holland.
Med Holland slöts 1614 ett försvarsförbund, som fick stor betydelse som ram
för de svensk-holländska förbindelserna. Svenskarna nedlade stor möda på att
rekrytera begåvningar som kunde företräda dem som diplomater och agenter i
handels- och lånefrågor. Både i England och Holland hade man utom-
ordentligt begåvade och dynamiska företrädare. De diplomatiska kontakterna
med Jakob I i London sköttes av skotten sir James Spens, redan välkänd i
svenska sammanhang och som för övrigt också hade ett antal andra uppdrag,
bland annat som engelsk ambassadör i Sverige; i Holland representerades
Sverige periodvis av bland andra den i rubriken nämnde Jan Rutgers (född
1589).3 Båda var intressanta personligheter som rapporterade från och agerade
i storpolitikens stormcentra. Rutgers ska till exempel ha varit den ende
utländske diplomaten i Prag 1620 under kurfurst Fredrik V:s korta sejour som
kung av Böhmen (som Fredrik I) efter den avsatte habsburgaren Ferdinand,
och hans brev ger oss utmärkta inblickar i den nya böhmiska statsledningens
sangviniska sätt att sköta (eller snarare missköta) säkerhets- och försvars-
politiken, varför kollapsen för de böhmiska protestanterna inte kan ha kommit
som någon överraskning för den svenska regeringen.

Rutgers diplomatiska och andra aktiviteter i svensk tjänst efter 1614 får
sägas vara välkända i forskningen,4 inte minst tack vare det utmärkta käll-
materialet i form av hans egna brev.5 Här kan vi nöja oss med ett par ord om
hans tidiga år.

Rutgers fick en ytterst sorgfällig utbildning: Han gick i skola i hemstaden
Dordrecht, där den redan då berömde Gerhard Johan Vossius (1577–1649) var
rektor. År 1606 skickades han till universitetet i Leiden, där han hade pro-
fessorer som Dominicus Baudius (1561–1613), Joseph Justus Scaliger
(1540–1609) och Daniel Heinsius (1580–1655), män med bestående rykte i lär-
domshistorien. Leiden var sedan grundandet ett centrum för den klassiska
filologin, och där hade till exempel Justus Lipsius (1547–1606) verkat som pro-

3 Spens och Rutgers brev till Oxenstierna är utgivna i Jönsson 2007, breven från
rikskanslern i Oxenstierna 1896 och 1900.

4 Här kan särskilt nämnas Ahnlund 1940 som uttrycker en mycket hög uppskattning
av Rutgers betydelse, se särskilt s. 272‒276.

5 Jönsson 2007, s. 15‒20.
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fessor. Den kan förtjäna påpekas att denne på ett anslående sätt inte bara hade
givit utomordentliga bidrag till filologin genom sina utgåvor av Seneca och
Tacitus utan också etablerat den som ett politiskt ämne.6

År 1611 begav sig Rutgers till Frankrike för fortsatta filologiska studier.
Han verkar bland annat ha haft möjlighet att läsa handskrifter i franske
kungens bibliotek. I Orléans passade han på att skaffa sig en juristexamen, mer
för att villfara sina föräldrars önskningar, som han skriver i sin korta själv-
biografi,7 än därför att han kände för att arbeta som jurist. Av någon anledning
verkar föräldrar i alla tider ha tyckt att juridiken ger en tryggare försörjning än
filologin. I Paris publicerade han sitt första filologiska arbete, Venusinae
lectiones, noter till Horatius. Han skriver i självbiografin charmerande ödmjukt
att han gjorde det mer lockad av Robert Estiennes edition än därför att han
trodde att han, en ung man utan tillgång till böcker, kunde ge ett värdefullt
bidrag till studiet av en så framstående författare. När han återvänt till
Holland 1613 och arbetade som jurist i Haag, kom han i kontakt med den
svenske ambassadören till Generalstaterna, den färgstarke Jacob van Dijck.8

Denne föreslog att Rutgers skulle följa med honom till Stockholm. Rutgers
gjorde Oxenstiernas bekantskap – hans cv måste ha tett sig utomordentligt
imponerande, om jag nu får uttrycka mig så – och han utnämndes till hovråd
av Gustav II Adolf 1614 och flyttade över till Sverige. Hans första större upp-
drag blev att fara tillbaka till Holland för att utverka lån till den andra
avbetalningen på Älvsborgs lösen.

År 1618 utgav han en bok som kan sägas knyta samman de båda huvud-
fårorna i hans liv, filologin och diplomatin. Den har titeln Variarum lectionum
libri sex, ”olika läsarter i sex böcker”9 och innehåller alltså textkritiska anmärk-
ningar, förklaringar och emendationer, till ett mycket stort antal grekiska och
latinska författare. Boken är på 636 sidor, och för att ge en bild av det vari-
erade innehållet kan jag nämna att indexet över antika författare och verk är
på 12 spalter. Av titelsidan, se Bild 1, framgår att boken är tillägnad Gustav II
Adolf (ad Gustavum II, Suecorum etc. Regem) och att den trycktes på Officinâ
Elzeviriana i Leiden. Det är en praktfull bok. Hans ord i dedikationsepisteln

6 Jag passar på att dra en lans för Lindberg 2001, som ger en utmärkt översikt över
Lipsius som filolog och statsvetare.

7 Rutgers 1646.
8 Hoek 1945.
9 Titeltypen får i och för sägas ha varit vanlig på den tiden, men skulle någon asso-

ciera till Lipsius ungdomsverk Variarum lectionum libri tres, så är det nog inte helt fel.
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om gåvans lättviktighet kan förstås uppfattas som en ren blygsamhetstopos
men det hindrar inte att han själv kan ha varit osäker på hur mottagaren, en
kung som kämpade förtvivlat för att rädda sitt land, skulle reagera på en gåva i
form av hundratals textkritiska anmärkningar. Det kunde kanske ha varit mer
passande med ett historiskt eller statsvetenskapligt arbete. När Heinsius till
exempel några år senare tillägnade Oxenstierna en bok, så var det en utgåva av
Aristoteles Politik.

Bild 1. Titelsidan till Rutgers Variarum lectionum libri sex.
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På titelsidan finns förutom uppgifterna om författare, boktitel, tryckeri och
tryckår också en bild som föreställer en örn med sju pilar (symboliserande de
sju stater som bildade den holländska republiken) och ett band med texten
CONCORDIA RES PARVÆ CRESCUNT, ”genom endräkt växer små
stater”. Detta holländska valspråk måste ha passat utmärkt också i den nya
kontexten, titelsidan till en bok tillägnad Gustav II Adolf. Den svenska stats-
ledningen kan nämligen utan överdrift sägas ha varit fixerad vid behovet av
enighet. Kungen inskärpte till exempel i ett tal 1617 vikten av sådan ”allden-
stund enighet haver ofta uppehållit ringa land, och äro genom enighet små och
föraktlige städer emot stora konungamakter vordne försvarade.”10 Förmod-
ligen kände både kungen och rikskanslern väl till varifrån mottot ursprung-
ligen var hämtat, nämligen från Sallustius, Jugurtha 10.6. Där är det kung
Micipsa av det nordafrikanska riket Numidien som fingeras tala till sina söner
på dödsbädden (118 f.Kr.). Han manar till enighet, nam concordia parvae res
crescunt (”ty genom endräkt växer små stater”) och tillfogar varnande discordia
maxumae dilabuntur (”genom splittring går de största mot sönderfall”). Marcus
Agrippa, Augustus beprövade medhjälpare, ska ha brukat citera de orden.
Enligt Seneca ska han nämligen ha sagt att detta motto gjorde honom till en
mycket bra bror och vän: Hac [sententia] se aiebat [M. Agrippa] et fratrem et
amicum optimum factum.11 Även detta torde ha passat utmärkt på de svenska
förhållandena, där kungens bror och kusin, för att inte tala om hans mor, den
nämnda drottning Christina, kunde komplicera politiken genom sin själv-
ständiga ställning, och alla familjens medlemmar kunde ha glädje av att
besinna Micipsas ord. Det hade inte Micipsas söner gjort, och det gick galet för
de inblandade.

Dedikationen på bokens nästa högersida, Bild 2 högra sidan, är utformad
som en inskrift vilket framhävs av versalerna och punkterna efter de enskilda
orden:

10 Citat efter Wetterberg 2002, s. 267.
11 Seneca, Ad Lucilium epistulae morales, 94.46.
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Bild 2. Till höger: dedikationen till Gustav II Adolf i inskriftsstil; till vänster: grek-
isk inskriftsstil (texten hämtad från Euripides, Hercules, 674–676).
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Ser.mo Pot.mo Invictiss.moque Principi
GVSTAVO II.

D.G.
SVECORUM. GOTHORUM.

VANDALORVMQ. REGI.
…

PIO. FELICI. AVGVSTO.
PATRIÆ. PATRI.

IANVS. RVTGERSIVS.
NVMINI. MAIESTATIQ. EIVS.

D. D. D.

Fiktiva inskrifter var populära litterära konstgrepp sedan renässansen.12 Boken
är alltså en gåva som Rutgers (Ianus Rutgersius) överlämnar (D. D. D. betyder
dat, donat, dedicat, alltså ”ger, skänker, helgar”) till den upphöjde, mäktige och
obesegrade fursten Gustav II, svearnas, goternas och vandalernas kung (de
följande punkterna markerar utelämnade titlar). Denne är from, lyckosam och
ärevördig. I sista fallet används ordet augustus som är notoriskt svårt att över-
sätta, men det viktiga är, ovsett hur man översätter det, att det är namnet på
Romarrikets förste kejsare, han som räddade sitt land ur kaos, hävdade det
mot yttre och inre fiender och gav det en ny samhällsordning, principatet. Att
kungen tilltalas som princeps passar alltså utmärkt på grund av de historiska
associationerna och måste ha stämt väl med den författningsutveckling som
pågick under 1610-talet. Poängen är hur som helst att namnet GVST-AV-VS
kan knytas till AV-GVST-VS genom en omkastning av två bokstavsgrupper.
Därmed introducerar Rutgers på ett elegant sätt det som blir temat för hans
hyllning till kungen och som också ger honom en möjlighet att motivera sin
gåva. Förmodligen var han mycket nöjd med detta prov på argutia. Rutgers
sätter in gåvan i ett bestämt sammanhang, som framgår av det följande dedi-
kationsbrevet.

I dedikationsbrevet till kungen hänvisar Rutgers till en antik sedvänja:
QVod veteribus moris fuisse scimus, AVGVSTE, ut si quas artes desinerent, earum
instrumenta Prœsidibus illarum Dijs dedicata suspenderent; id ego hoc tempore
faciendum duxi. Han tilltalar alltså kungen som Augustus och skriver att vi har
läst att antikens människor hade den seden att om de upphörde med sina artes,

12 Ridderstad 1975, om renässansens stenstil, särskilt s. 46‒61; exkurs om titelblad
s. 368‒385.
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hantverk eller något slags konstskicklighet, så hängde man upp sina redskap
som gåva till de gudar som ansvarade för hantverket eller konsten i fråga.
Rutgers betraktar, fortsätter han, sina textkritiska noter som ett slags redskap
och därför att det bara rätt att han nu när hans verksamhet i kungens tjänst tar
all hans tid och han inte längre kan ägna sig åt filologiska studier, på mot-
svarande sätt skickar sina redskap till kungen. Det är alltså denna gåva som
hugfästs i den fingerade inskriften.

Rutgers skriver vidare att han förvisso fruktade för att låta sitt ofärdiga och
lättviktiga verk (rudis operis impolities atque levitas) beröras av kungens segerrika
hand, men fattade mod vid tanken på dennes clementia, mildhet, som han så
ofta fått röna prov på. Clementia är en passande furstlig egenskap med goda
antika antecedentia. Julius Caesar var till exempel känd för mycket, bland
annat för sin clementia.13 Rutgers påminner också om dels den välvilja som
Augustus visat sin tids författare som till exempel Vitruvius som tillägnade
Augustus sin bok De architectura, dels att Julius Caesar (och det under brin-
nande krig), Augustus själv, den till gud upphöjde Augustus, och kejsar
Claudius varit verksamma som författare och filologer. Det som Caesar hade
skrivit om i sin De analogia måste dessutom betraktas som lättviktigt.

I dedikationsbrevet apostroferas kungen tre gånger, alla gångerna som
AVGVSTE. (Det förekommer också ett par gånger ett tredjepersonstilltal, Tua
Maiestas.) Den romerske kejsaren omnämns på antikt sätt som Divus
AVGVSTVS.

Rutgers vill slutligen att boken, eftersom han själv varit frånvarande på
kungens uppdrag (sedan september 1617 befann han sig i Holland), ska fun-
gera som ett slags ställföreträdande gratulant med anledning av kungens
kröning. Denna ägde rum den 12 oktober 1617, och det stämmer väl med att
dedikationsbrevet är daterat Haag den 1 november 1617.

Rutgers förnamn är i sin latinska form Ianus (och inte Johannes som
kanske varit naturligare). Om det är tänkt att här ge något slags heroiska
associationer är väl inte lätt att säga eftersom det var hans normala namnform,
men möjligen kan det uttrycka ett slags hopp om att freden ska hålla. Den
romerske guden Janus tempel hade ju portar som stängdes i fredstid, och två
eller tre av de få gånger det skedde var under Augustus regering.

Om nu inte Ianus skulle ge mytologiska associationer, så är det i alla klart
att Rutgers var angelägen om att visa att han själv inte var något okänt namn,
om nu någon skulle påstå det. Efter dedikationsbrevet följer nämligen tre

13 Om clementia och Karl XII se Lindgärde och Jönsson, s. 568‒570.
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dikter som riktar sig till Rutgers och hyllar honom med anledning av
utgivningen av boken. Det är en dikt av Hugo Grotius på latin, en på grekiska
av Heinsius och en på latin av Vossius, alla tre lysande namn i den tidens
Europa, och för övrigt än idag. Grotius (född 1583) hade redan gjort stora
insatser inom en rad olika områden. Hans avhandling Mare liberum, som
utkom 1609, ses som ett pionjärarbete inom havsrätten, och han hade också
gjort en snabb politisk karriär och 1616 blivit rådspensionär i Rotterdam. Den
andre gratulanten, Heinsius, hade 1603 blivit professor i poetik i Leiden, 1605
i grekiska, 1612 professor politices, världens förste professor i statsvetenskap,
1613 professor i historia, och dessutom var han kunglig svensk historiograf.
Den tredje, Vossius, som alltså hade varit Rutgers rektor i Dordrecht, var nu
även han verksam i Leiden. Poängen med att uppvisa hyllningsdikter från tre
sådan storheter var rimligtvis främst att framhäva sin egen position och visa
att boken var en gåva från en framstående person och inte från någon vanlig
supplikant. Det hindrar förstås inte att Rutgers nog hoppades på pekuniär
uppskattning också.

Nu handlade det nog inte bara om att författaren ville dra en lans för sig
själv, utan förmodligen också – eller kanske i mycket högre grad – om att han
behövde dra en lans för kungen. Holländarna var vana vid stora kungar som
den spanske, den franske eller den engelske för att inte tala om kejsaren. Vem
var då Gustav Adolf? En regulus, som romarna kanske skulle ha sagt, en
småkung, som behövde beskyddare och hela tiden tiggde pengar. Nej!, hävdar
Rutgers här. Det är en stor och ansedd furste som ska ses i traditionen från
romarnas Augustus. Hyperboler hör hemma i panegyrisk stil och var ett om-
tyckt stildrag under renässansen, och när man redan 1617 hävdar att Gustav
var en annan Augustus, måste detta ses som utomordentligt djärvt och kan
bäst förstås i skenet av barockens litterära och retoriska teorier om hyperbolers
funktion.14 När det gäller det historiska skeendet får vi tänka på att det skulle
dröja flera år innan Gustav Adolf utförde något som rimligtvis kan ha gett
upphov till något slags internationell uppmärksamhet – erövringen av Riga till
exempel skedde inte förrän 1621 – och ingripandet i det krig som skulle bli det
trettioåriga låg ett antal år fram i tiden. Det måste ha varit ett problem för

14 Johnson 2010. Det kunde ha blivit ännu djärvare och kanske är det meningen att
det är så den litterärt invigde ska uppfatta det: Gustavus jämförs med Augustus; i anti-
ken hängde man upp sina avlagda redskap åt en gud; Rutgers skickar sina textkritiska
anmärkningar på liknande sätt till kungen. Ergo: Gustav Adolf kan jämföras med en
gud, Gustavus/Augustus resp. Divus Augustus.
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svenska företrädare i Holland att svenskarna ofta möttes med misstro, inte
minst på grund av sin opålitlighet i ekonomiska frågor, och utan tvivel
behövde Gustav Adolf all PR han kunde få och Rutgers behövde skriva upp sin
principal så mycket det gick för att visa att han var en stor kungs tjänare. Vi
vet tyvärr inget om spridningen av boken, men redan de namn som den
tillägnas ger, som vi ska se, en antydan om en inflytelserik krets.

Jag kallar Rutgers bok ett politiskt manifest. Då tänker jag förstås på det
redan nämnda hyllandet av Gustav Adolf som en annan Augustus, men det är
också något annat. Boken som helhet är alltså dedicerad till Gustav Adolf, men
låt oss nu titta på de enskilda böckerna. Dessa har alla sex var och en sin egen
dedikation som är omsorgsfullt utformad i inskriftsstil. De är mindre till
formatet och förstås blygsammare i tonen än den till Gustav Adolf. Föremål
för dedikationen av den första boken är Hugo Muys van Holy, Rutgers mor-
bror, men också en framstående politiker, berömd, som Rutgers skriver, både
för fredliga och krigiska värv, och en viktig allierad till svenskarna. Bok II är
tillägnad Arnold Muys van Holy, en annan morbror, inte så framstående
politiker men i alla fall; bok III, Heinsius, för övrig Rutgers svåger, bok IV,
Cornelis van der Mijle, släkting och politiker, f.d. ambassadör i Venedig, svär-
son till Johan van Oldenbarnevelt, som vid sidan av ståthållaren var Hollands
ledande statsman, bok V, tre framstående jurister, också släktingar, bok VI,
Johan Berck, ytterligare en släkting och politiker. Alla åtta är alltså framstå-
ende politiker och släktingar till Rutgers. Det faktum att dessa ledande före-
trädare för den holländska republiken får samsas tillsammans med Gustav
Adolf inom samma pärmar gör att jag känner mig berättigad att uppfatta
boken som ett manifest för svenskt-holländskt samförstånd. Rutgers visar
också tydligt att detta är praktisk politik och att han har utomordentliga förut-
sättningar för att driva frågor och hålla sig informerad genom sin förankring i
det holländska samhällets ledande kretsar, vilket förstås var av avgörande vikt
för att kunna samla och analysera information och för att veta vilka trådar det
lönade sig att dra i för att få till stånd beslut som gick i svensk riktning. Hans
beroende av Hugo Muys van Holy för att skaffa information och driva frågor
framträder tydligt i breven till rikskanslern.

För att försäkra sig om att kungen skulle förstå vilken fin gåva det var, tar
han upp saken i brev till Oxenstierna. Den 19 maj 1618 skriver han när han
precis skickat sina Olika läsarter till kungen: Misi nuper Sacratissimo Principi
Varias meas, och tillfogar: Neque tamen ipse commendare eas ausus fui et deterritus
leuitate muneris et tuâ humanitate fretus, quem amore nostri id et diligentius quam me
auctorem decebat et maiori cum dignitate facturum esse scio. (”Likväl vågade jag inte



233

Textkritiska noter som politiskt manifest

själv rekommendera mina läsarter [för kungen] både avskräckt av gåvans lätt-
viktighet och förlitande mig på din vänlighet och höga bildning. Jag vet att du
på grund av din tillgivenhet för mig kommer att göra det både mer ingående
än som passade sig för mig som författare och med större auktoritet.”) Senare i
samma brev får vi veta att Rutgers, med vissa negativa konsekvenser, som han
antyder, måst färdigställa boken utan tillgång till sitt bibliotek, som befann sig
i Stockholm och som han nu ber kanslern hjälpa till med att få skickat tillbaka
till Holland med motiveringen att han vistades mer där än i Sverige.15 Den 10
juli 1618 tackar Rutgers för kanslerns tillmötesgående. Denne hade tydligen
utlåtit sig mycket positivt om boken och lovat rekommendera den för
kungen.16 Tyvärr har jag inte hittat några uppgifter om kungens reaktion.

Det kom också att visa sig att svensk-holländsk vänskap var en politik som
hade framtiden för sig, och de närmsta åren skulle holländsk hjälp vara av
avgörande betydelse för att möta de påfrestningar som Sverige stod inför.
Rutgers var själv en av dem som hjälpte till med att omsätta manifestet i
praktisk politik.

Nu är Variae lectiones trots dessa politiska implikationer i alla fall först och
främst ett filologiskt verk. Det finns förvisso många bidrag till filologin som
skulle förtjäna att diskuteras – och har diskuterats – men jag nöjer mig med en
kort inblick i vad vi kan finna inom den 636-sidiga bokens pärmar. Jag ska
sätta fokus på ett kapitel där det filologiska kan sägas ha en tydlig politisk
touch, nämligen det kapitel som består av från olika källor samlade fragment
av vad Augustus själv skrivit. Rutgers uppger att han planerat en fullständig
kommenterad utgåva av allt som finns kvar av vad denne, alla tiders störste
furste, både skrivit och sagt (statueram maximi omnium  tatum Principis quicquid
aut scriptorum aut dictorum exstat Commentario illustrata edere), men pressad som
han är av oräkneliga arbetsuppgifter får läsaren nöja sig med denna utgåva.
Det handlar förstås i stor utsträckning om testimonier från Suetonius men
också från bland andra Seneca, Plinius den äldre, Appianos och Josefos. De är
ordnade efter mottagare, senaten, hären, Livia, dottern Julia, Tiberius o.s.v.
Det är i och för sig inte så lite material Rutgers erbjuder (s. 135–180, inklusive
kommentarer), och man får nog säga att Gustav Adolf, om han nu finge tid till
det, kunde få en mycket god, på det tillgängliga källmaterialet baserad, bild av
den förste princeps utifrån bästa tillgängliga källor. Den viktigaste delen av
detta avsnitt får nog trots allt sägas vara fragmenten från Augustus egen
redogörelse för sin politiska verksamhet, Res gestae, som finns bevarad som

15 Jönsson 2007, s. 287‒288.
16 Jönsson 2007, s. 294‒295.
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inskription i Ankara (det så kallade Monumentum Ancyranum). Denna inskrift
har av Theodor Mommsen kallats inskrifternas drottning, Regina inscriptionum,
men den benämningen fick den alltså århundraden senare efter omfattande fri-
läggningsarbeten. Inskriften hade upptäckts på 1500-talet, och eftersom
Rutgers skriver att det gjorts av en man seculorum memoria dignissimo och jag
själv är av samma uppfattning så kommer namnet här: Augier Ghiselin de
Busbecq, kejsarens ambassadör till sultanen Soleiman den store. Fragmenten
gavs ut 1579 och 1588, i det senare fallet av Lipsius.17 Rutgers nämner de
tidigare utgivarna och uttrycker sitt beklagande över att han inte själv kan ge
något bidrag eftersom han inte har tillgång till böcker, longissimè à libris
absumus (s. 179). Det finns förvisso många ställen där Rutgers kan ha givit
väsentliga bidrag till den filologiska vetenskapens utveckling; en del upp-
märksammades av senare utgivare; ett och annat skulle säkert förtjäna att
diskuteras med nya ögon, men den diskussionen får anstå.

Det är nu avslutningsvis dags att beskåda den inskrift som finns på bak-
sidan av titelsidan (mittemot dedikationsinskriften), Bild 2 till vänster. Rut-
gers var skicklig grecist också, och den inskriften kommer från ett grekiskt
verk, nämligen Euripides, Hercules, 674−676, och är ett par rader ut ett kör-
sångsparti. Han uttrycker sin tillgivenhet till muserna och chariterna. Han ska
aldrig upphöra att sjunga. Det är alldeles uppenbart att han inte tänker sluta
med de grekiska och romerska författarna. Man kan fråga sig vad han egent-
ligen vill säga. Ett tänkbart svar är att han framför allt vill ge auktoritet åt sig
själv som laudator och därmed också åt Gustav Adolf som laudandus. Den tolk-
ningen passar utmärkt med placeringen av denna fingerade inskrift. Han kom-
mer att fortsätta att dikta och dikten kommer att fortsätta att hylla kungen.
Sedan kan man fråga sig vad som menas med ’dikt’. Det kan kanske betyda att
han tänker fortsätta med sitt författarskap, kanske inte som textkritiker (hans
ord i dedikationsepisteln verkar tala emot det), men möjligen som poet, men
man kan ju också tänka sig att han vill göra något i Lipsius och Heinsius stil,
förena filologi med statsvetenskap. Med erfarenheterna från sin politiska verk-
samhet skulle han kunna ge utomordentliga bidrag till den politiska huma-
nismen, och hans eventuella Politica skulle kunna bli ett mycket sofisticerat
verk, byggt på teori och erfarenhet. Sådana spekulationer är emellertid
meningslösa. Rutgers förunnades inget långt liv; han dog redan 1625, och åren
dessförinnan hade varit fulla av empiri.

17 Cooley 2009, s. 43‒44. Cooley, som tydligen inte känner till Rutgers utgåva,
skriver att inskriptionen ”was strangely neglected” från 1588 till början på 1700-talet.
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Godtrogen och omgiven av dåliga rådgivare
Magnus Eriksson och heliga Birgitta i Johannes Magnus

Historia de omnibus Gothorum Sueonumque regibus

Astrid Nilsson

Johannes Magnus, Sveriges antagligen mest notoriske historiker, tillika den
siste katolske ärkebiskopen av Uppsala som residerat i staden, föddes i Lin-
köping 1488.1 Efter skolgång på hemorten och i Skara gav ett kanonikat
honom möjligheten att ge sig ut på kontinenten för universitetsstudier, först i
Rostock, senare i Leuven och Köln och slutligen i Perugia där han 1520 blev
doctor theologiae. Några år senare återvände Johannes till Sverige som påvligt
sändebud och inte särskilt långt därefter fann han sig utsedd till ärkebiskop av
Uppsala.

På hösten 1526 sändes Johannes till Polen för att förhandla fram ett äkten-
skap med en polsk prinsessa åt Gustav Vasa.2 Ärkebiskopen skulle aldrig
komma att återse Sverige. Han blev kvar på kontinenten i sällskap med sin
yngre bror och sekreterare Olaus, först i Polen och senare i Italien. Hela sitt liv
kämpade Johannes tillsammans med brodern för att återinföra den katolska
tron i Sverige.

Ett led i detta var att återta vad Johannes torde ha betraktat som sin av den
protestantiske usurpatorn Laurentius Petri tillfälligt övertagna ärkestol. Ett
par år efter att denne tillträtt som ärkebiskop vigdes Johannes nämligen till
ärkebiskop av Uppsala av påven och var därmed i katolska ögon den rätt-
mätige innehavaren av stadens ärkestol. Han kom emellertid aldrig att ta den i
besittning igen. I mars 1544 avled Johannes i Rom efter en tids sjukdom, käm-
pande in i det sista med att vinna stöd för sin sak. Han omnämner detta så sent
som den 4 mars det året i ett brev till påven Paulus III.3

1 Någon längre, sammanhållen biografi om Johannes Magnus finns ännu inte till-
gänglig. Kortare biografier står att läsa exempelvis i Johannesson 1982, i Lindroth
1973–1975, s. 220–226, i Nordström 1975, s. 17–52, samt kortfattat i Larsson 1992,
s. 9–12. Se också Jörgensen 1925, s. 387.

2 Se Carlsson 1922.
3 Larsson 1992, s. 170.
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Under sin långvariga vistelse i utlandet hann Johannes skriva två historiska
verk, ett om ärkebiskoparna i Uppsala (Historia metropolitanae ecclesiae Upsal-
ensis) och ett om götarnas och svearnas alla kungar (Historia de omnibus Goth-
orum Sveonumque regibus, hädanefter omnämnd som Historia de regibus). Båda
utgavs postumt av Olaus.4 Av dessa två verk är det sistnämnda det mest kända
och omfångsrika: den första, rikt illustrerade utgåvan från 1554 innehåller
uppåt 800 foliosidor, fördelade på 24 böcker. Av titeln framgår att det är
kungarna och deras livshistorier som är intressantast – det slags historia som
populärt kallas ”krig och kungar”.

Johannes och hans kungaporträtt

I stora delar av verket koncentrerar Johannes sig mycket riktigt på att åstad-
komma porträtt av enstaka regenter, såväl goda som dåliga, som vore hela
verket ett slags furstespegel. Majoriteten av personporträtten i historieverket
föreställer således av förklarliga skäl olika monarker, men även om huvudrolls-
innehavaren vanligen är regenten får också andra personer göra entré på
scenen i någon mindre roll. En av alla dessa biroller innehas av en av de mest
kända svenska personerna någonsin, den heliga Birgitta, och den kung i vars
skådespel hon träder in är naturligtvis Magnus Eriksson. I det följande kom-
mer jag att studera ett avsnitt av porträttet av kung Magnus, nämligen det där
Birgitta förekommer, och koppla det till porträttet i sin helhet och till tyrann-
figuren hos Johannes Magnus.

Uppfattningen om Magnus Eriksson före Johannes Magnus

Den gängse uppfattningen om Magnus Eriksson, svensk kung från tre års ålder
1319 till avsättningen 1364, blev tidigt starkt negativ, och har sin grund i heliga
Birgittas uppfattning om honom. Den innefattar bland annat en benägenhet
att lyssna på fel rådgivare och anklagelser för ett allmänt lastbart leverne.5

4 Historia de omnibus Gothorum Sueonumque regibus utgavs 1554, Historia metropolitanae
ecclesiae Upsalensis 1557, båda i Rom. Olaus utgav även Birgittas uppenbarelser; Alm-
qvist 1986, s. 4.

5 En översikt av Birgittas uppfattning, utifrån uppenbarelserna, finns i Andersson
1928, s. 108–150, se särskilt s. 108–109; Nordberg 1995, s. 277–300. Se även Harrison
2005, s. 486–487.
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I Birgittas efterföljd beskrivs Magnus synnerligen negativt också i den
senare Libellus de Magno Erici rege, som bygger på Birgittas uppenbarelser.6 En
likartad bild presenteras i Rimkrönikans förbindelsedikt, som behandlar
Magnus Erikssons och Albrekts av Mecklenburg regeringstider, och som delvis
bygger på Libellus, delvis på material från uppenbarelserna.7 Också Ericus Olai,
en av Johannes Magnus källor, berättar mindre smickrande saker om kungen
och tar bland annat upp anklagelsen om att föra ett skymfligt liv.8

Johannes Magnus tyranner och Magnus Eriksson

Johannes anger inte Birgittas uppenbarelser bland sina källor till Magnus
Erikssons liv, men han var säkerligen bekant med desamma. Någon uppskatt-
ning av hur väl han kände till dem låter sig emellertid inte göras här; Johannes
hänvisar inte till dem vid något tillfälle i Historia de regibus, utan nämner bara
deras existens. Han har emellertid i Birgittas efterföljd anslutit sig till den
negativa bilden av Magnus Eriksson.

Johannes anslutning till den traditionen medför att kungen placeras i
skaran av tyranner eller dåliga kungar. Detta framträder först och främst i
beteckningen tyrannus och när Magnus regering kallas tyranni.9 Dessutom syns
det genom att egenskaper som utmärker andra av Johannes tyranner även till-
skrivs Magnus. Nyckelord kopplade till dessa karaktärsdrag, och vissa formule-
ringar som gärna dyker upp i anslutning till tyranner, återkommer också i
beskrivningen av Magnus.

Att det finns återkommande karaktärsdrag och vokabulär ska dock inte
uppfattas som att Johannes porträtt av tyranner, eller av kungar i allmänhet, är
identiska. Avbildningarna har förvisso en likartad uppbyggnad där en kungs
liv beskrivs från trontillträdet till graven.10 Det faktum att dispositionen ser
ungefär likadan ut i alla porträtt och att stereotypa drag återkommer innebär
inte att individuella särdrag saknas helt. Samma sätt att bygga porträtt, där
stereotyper ingår, är för övrigt också aktuellt i skildringarna av ärkebiskoparna

6 Andersson 1928, s. 157–161.
7 Andersson 1928, s. 179–186.
8 Ericus Olai 1993, t.ex. s. 127 och 129.
9 Magnus 1554, t.ex. s. 672, 673 och 675.
10 Johannesson 1982, s. 110.
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i Johannes andra historiska verk. Där anpassar han och återanvänder antika
modeller och sådant han funnit hos sina föregångare till den nordiska miljön.11

När det gäller tyranner i Historia de regibus finns visserligen karaktärsdrag
som delas av flera, men inte av alla. Johannes skapar variation exempelvis
genom att särskilt framhålla olika egenskaper hos olika tyranner. Det händer
också att karaktärsdrag delas av goda kungar och tyranner, men förklaras på
olika sätt och därmed inte ger samma intryck.12 Här följer några exempel på
karaktärsdrag och uttryck som förekommer både om Magnus Eriksson och om
andra tyranner hos Johannes.

Till att börja med berättar Johannes att Magnus inte skämdes över att
lämna över Skånelandskapen till danskarna.13 I Magnus fall är uttrycket non
erubuit, men även andra former av samma verb finns representerade bland
tyrannporträtten. En tyrann kännetecknas bland annat just av att han saknar
skamkänslor; han skäms inte det minsta när han gör sig skyldig till onda gär-
ningar. Uttrycket ifråga återkommer exempelvis i beskrivningen av Dionysius
av Syrakusa som kopplas till den gotiske tyrannen Grimmerus, i den av
Domalder, samt i resonemang dels om tyranner i allmänhet i motsats till Erik
den helige, dels om tyranners usla seder.14

I ett av kapitlen om Magnus beskrivs han dessutom som en person som
mera högaktades av de skändligaste skådespelare än av redliga män.15 Härmed
knyts kungen till det föga högaktade skådespelaryrket; narrar, taskspelare och
andra underhållare var ju inte särskilt väl ansedda på Johannes tid.16 Det före-
kommer flera gånger att tyranner beskrivs i termer av – eller i relation till –
skådespelare, gycklare, narrar och så vidare; scurra/scurriliter och (proto)mimus
är återkommande ord, som i beskrivningen av Grimmerus, av Gostagus, av
Valdemar Birgerssons (enligt Johannes usla) drottning Sofia (mima) och, i en
jämförelse mellan en god och en dålig regent, när det gäller den dålige.17

Kopplingen mellan teater och uppträdanden i olika former och en tyrann finns

11 Mornet 1991, särskilt s. 39–40.
12 Jfr Herodotos – som Johannes ibland hänvisar till (t.ex. Magnus 1554, s. 109) och

således var bekant med i någon utsträckning – tillvägagångssätt för att bygga furste-
porträtt i t.ex. Gammie 1986 och Gray 1996, s. 363–365.

13 Magnus 1554, s. 7 och 671.
14 Magnus 1554, s. 132, 246, 600 samt 116. Se också på ett annat ställe i beskriv-

ningen av kung Magnus. Magnus 1554, s. 667.
15 Magnus 1554, s. 668.
16 Ferm 2008, s. 59, 78–79.
17 Magnus 1554, s. 132, 300, 626 samt 243.
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ju för övrigt också hos två av de mest berömda romerska kejsarna, Nero och
Caligula, som tjänade som inspirationskällor under renässansen när någon rik-
tigt gräslig furste skulle porträtteras.18

Det kapitel om Magnus där Birgitta förekommer innehåller två hänsyft-
ningar på kungens girighet och övermåttan stora lystnad efter guld: avaritiae
respektive nimia auri fame.19 Ett omättligt begär efter skatter och en fullkom-
ligt ohämmad girighet hör också till frekvent återkommande tyranndrag, även
om Magnus inte utmärks av sådan i fullt så hög grad som exempelvis Grim-
merus, i vars fall i princip varje handling har sin upprinnelse i ren girighet.20

Ytterligare ett inslag i en tyranns regim som tas upp flera gånger är hans val
av rådgivare – i en del fall snarare av kumpaner. En tyrann föredrar att lyssna
på usla personers lika usla råd och/eller vägrar följa goda råd. Det gäller exem-
pelvis Domalder, Ragvald Knaphövde, Valdemar Birgersson och Erik av
Pommern, och förekommer dessutom i ett allmänt resonemang om kungliga
rådgivare.21

Just när det handlar om Magnus Eriksson är temat rådgivare, och valet av
dylika, särskilt centralt. Från den tjugoförsta bokens tredje kapitel, där
Magnus för första gången tar aktiv del i handlingen, till det nionde, där han
blir avsatt för gott (i det tionde dör han), återkommer temat ständigt.

Kung Magnus väljer rådgivare

Johannes porträtt av Magnus, som sammanfattas i det följande, finns i Historia
de regibus på sidorna 667–676. Till en början vill Magnus inte lyssna på heliga
Birgittas råd, men gärna på sina fienders, under fälttåget mot Novgorod
(1348–1351). I nästa kapitel skaffar han sig dåligt umgänge och skyr de klokas
sällskap, samt högaktas av högst skändliga skådespelare, snarare än av redliga
män. Därefter kommer ärkebiskopen Hemmingus, i sällskap med en rad fram-
stående svenskar, till kungen och råder honom ”fromt och faderligt”22 att sluta
leva så syndigt, vilket Magnus vägrar lyssna på; i stället svär han att han inte
tänker förändra någonting i sin livsföring.

18 Bushnell 1990, s. 29–31.
19 Båda två återfinnes i Magnus 1554, s. 668.
20 Magnus 1554, s. 131–133. Jfr även s. 279, 245, 246, 529 och 530.
21 Magnus 1554, s. 246, 589, 625, 710 samt 155.
22 pie paterneque Magnus 1554, s. 669.
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De följande båda kapitlen handlar om hur Magnus låter sig luras och rådas
av Valdemar Atterdags lena tunga att bland annat ge sitt godkännande till
brandskattningen av Visby och inte invända det minsta mot att låta Valdemar
ta över Skånelandskapen. Därpå följer en beskrivning av hur Magnus upp-
rättar proskriptionslistor över de goda och ädla svenskar som vågat sig på att
ge honom rådet att sluta med sitt syndiga leverne. Till sist blir Magnus Eriks-
son avsatt, folks missnöje med honom berörs kort, och i nästa kapitel beskrivs
hans död. Även om porträttet innehåller en rad andra element, återkommer
just rådgivartemat vid ett flertal tillfällen. Detta är också en huvudpunkt allra
första gången Magnus Eriksson omnämns, några sidor in i inledningen till
Historia de regibus.

Johannes introducerar Birgitta och Magnus

Både Birgitta och Magnus Eriksson nämns för första gången redan i inled-
ningen. Där ger Johannes en längre geografisk beskrivning av Sverige, land-
skap för landskap, vilket han motiverar med att man i Sallustius, Ciceros,
Caesars och Jordanes med fleras efterföljd alltid bör börja med en geografisk
beskrivning.23 Inledningen innehåller också en del icke-geografisk informa-
tion, till exempel en tämligen imponerande lista över författare han hämtat
material eller inspiration från. Utöver dessa författare nämner han bara en
handfull historiska personer, och två av dessa är alltså Magnus Eriksson och
heliga Birgitta. Deras koppling till varandra framgår visserligen inte alls i
inledningen, men Johannes åsikter om dem blir uppenbara.

Birgitta presenteras i ett kort stycke när Johannes berättar om Närke, som
han skriver att hon ägde.24 Hennes namn nämns återigen när han omedelbart
därefter omtalar att hon grundade Vadstena kloster och att hennes heliga ben
ligger begravda där, samt kallar henne Diva Birgitta och prophetissa. Birgittas
helgonstatus och egenskap av gudomligt språkrör, drag som påpekas redan
här, aktualiseras hundratals sidor längre fram i Historia de regibus, en gång i
porträttet av Magnus Eriksson och en gång kort före detsamma.25

Introduktionen av Magnus Eriksson är inte vidare smickrande. Han förs in
i handlingen när Johannes berättar om Skånelandskapen och presenteras som

23 Magnus 1554, s. 3.
24 Hela detta stycke finns i Magnus 1554, s. 9.
25 Magnus 1554, s. 659 och 667–668.
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den person, genom vars malitia eller negligentia de rätteligen svenska land-
skapen Skåne, Blekinge och Halland föll i danska händer.26 Han kallas dess-
utom vid öknamnet Smeech, en beteckning för Magnus benägenhet att låta sig
lockas och förledas av falska personer – i fallet med Skånelandskapen av den
danske kungen Valdemar Atterdag. Tillnamnet Smeech förklaras längre fram i
huvudtexten med Blanditus, tjusad och Lactatus, lockad:27 kungen är godtrogen
och benägen att lyssna till fel personer. Härmed är både Birgitta och Magnus
karakteriserade redan från början, deras respektive rollfigurer skisserade drygt
sex hundra sidor innan de möter varandra i det historiska skeendet.

Magnus blir tyrann

Birgitta stiger in i berättelsen om kung Magnus Eriksson i mitten av det tredje
kapitlet i den tjugoförsta boken, det första kapitel om hans regering där han
själv framträder som aktör. Strängt taget börjar hans regering redan i det
första kapitlet i samma bok, men där tar han ingen egentlig del i handlingen –
han väljs visserligen till kung, men är bara tre år gammal. Det andra kapitlet
utgörs till största delen av ett brev som rör förvärvet av Skåne från danskarna,
vilket inte heller tillskrivs Magnus, utan hans rådgivare.28

Vid det tredje kapitlets början har Magnus en utomordentlig rådgivare i
form av drotsen Mattias Kättilmundsson (Mathias Chetilmundi). Medan denne
är i livet är förhållandena i Sverige utmärkta. Kort efter drotsens frånfälle upp-
hör Magnus dock att vara en god kung, innan han knappt ens börjat styra
landet. Johannes formulerar förändringen och Magnus tyrannvardande i en
namnvits – för övrigt ett grepp Johannes verkar ha uppskattat; Magnus Eriks-
son är inte den ende, vars namn får ligga till grund för en sådan29 – enligt

26 Magnus 1554, s. 7.
27 Magnus 1554, s. 671; Se Ferm 2009 s. 45–47.
28 Detta återfinnes tryckt på flera ställen, förutom hos Johannes Magnus även i

Diplomatarium Suecanum (DS nr 3746), samt som nr 4932 i Svenskt Diplomatariums
huvudkartotek (SDHK).

29 I ett helt annat sammanhang i början av bok 15 vitsar Johannes Magnus på den
romerske kejsar Valens (328–378) namn: […] Valentem nihil resistere valentem […].
Magnus 1554, s. 480. Namnvitsande verkar vara förbehållet personer Johannes
ogillade; han har ingenting till övers för Magnus Eriksson, och definitivt inte för
kejsar Valens.
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följande: At sublato e vivis Mathia, paulatim Magnus desiit esse virtute, & probitate
magnus.30

Kung Magnus utveckling till dålig kung, det vill säga tyrann, går mycket
fort. Genast efter namnvitsen ägnar han sig hellre åt blandade nöjen än åt
regeringsbestyr, och förmår inte heller uthärda råd från kloka personer. An-
talet kloka rådgivare minskar i takt med att de enfaldiga rådgivarnas skara blir
allt större. Redan så tidigt i beskrivningen är just temat rådgivare ett bety-
delsefullt element i porträttet av Magnus, precis som det antytts i intro-
duktionen till Historia de regibus.

På samma sida i sitt verk avbryter Johannes plötsligt skildringen av till-
ståndet i Sverige och av Magnus oförmåga att välja rådgivare, för att gå över
till ett, som det till en början verkar, helt annat ämne, nämligen att kungen
under tiden beslutat att företa ett krigståg till Novgorod.31

Kriget pågick omkring 1348–1351 med vissa avbrott. Det är inte känt exakt
varför det fördes; möjliga orsaker är såväl religiösa – att få de grekisk-ortodoxa
Novgorodborna att ansluta sig till den katolska kyrkan – som maktpolitiska –
att utöka det svenska inflytandet i området. Magnus tryckte särskilt på de reli-
giösa skälen, utmålade kriget som ett korståg och fick visst ekonomiskt stöd av
påven för att genomföra detsamma.32

Birgitta som rådgivare

I beskrivningen av kriget framgår det genast att Johannes inte alls lämnat råd-
givartemat, utan att han i stället använder krigståget som grund för att göra
ett första mera utarbetat exempel som belyser kontrasten goda rådgivare
kontra dåliga. Det är i det här sammanhanget Birgitta dyker upp, i egenskap av
rådgivare.33

När hon får kännedom om det planerade krigståget ger hon nämligen
genast kungen råd om vad han bör tänka på inför expeditionen. Hon upp-
manar kungen att avlägsna alla ”dåliga” soldater – det vill säga sådana som
hellre vill ägna krigståget åt plundring och mordbrand än åt att sprida Guds
fred – ur sin armé. Gud har varnat för att ha danskar och tyskar med på fält-

30 Magnus 1554, s. 667. ”Men sedan Mathias ryckts bort från de levande, upphörde
Magnus inom kort att vara stor när det gällde duglighet och redlighet.”

31 Magnus 1554, s. 667.
32 Nordberg 1995, s. 98–99. Om krigståget, se också Harrison 2005, s. 468–485.
33 Krigståget beskrivs i Magnus 1554, s. 667–668.
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tåget, med motiveringen att dessa är särskilt benägna att ägna sig åt just
plundring och mordbrand. De utländska soldaterna bör därför bytas ut mot
götar och svear som inte praktiserar sådant.34

Enligt Johannes visar Magnus förakt inte bara för denna, utan också för alla
andra gudomliga uppenbarelser.35 Kungen tar sålunda med sig en stor och
blandad här och beger sig österut för att strida mot de så kallade Moscovitae,
invånarna i området kring Novgorod. Ett slag utkämpas, och tvärtemot vad
man kunnat vänta sig, med utgångspunkt från Johannes återgivande av
Birgittas uttalanden och kungens vägran att göra henne till viljes, besegrar
Magnus fienderna.

Segerglädjen blir kort. Johannes förklarar att de besegrade är ytterst listiga,
har observerat att kungen är girig – om detta har Johannes fram till denna
stund inte sagt någonting – och nu erbjuder honom och hans soldater guld och
silver i mängder. Magnus, i sin benägenhet att lyssna på fel personer, antar
godtroget att de kommer att stå vid sitt ord. När svenskarna kommer för att
hämta skatterna möts de i stället av en stor skara soldater, och den enda metall
de får är inte guld eller silver utan järn som smitts till pilspetsar.36 Johannes
avslutar sitt exempel med att ställa Birgitta (och indirekt Gud) mot fienderna
och understryka Magnus felaktiga val av rådgivare: han valde bort Gud/Bir-
gitta och lyssnade hellre på trolösa fiender. Därmed, förstår man, blev kungens
seger också kortvarig.

Där finns förvisso fler exempel på det här – Johannes återkommer till råd-
givartemat i nära nog varje kapitel som handlar om Magnus – men detta
exempel på kungens aktiva val av rådgivare väger speciellt tungt i samman-
hanget. Det är enbart här Gud är involverad, om än indirekt, och Magnus
bestämmer sig för att välja bort Gud genom att inte lyssna till Birgitta. I alla
andra fall handlar det om att Magnus vägrar lyssna på människors goda råd,

34 Jfr Harrison 2005, s. 474–475.
35 Magnus 1554, s. 668. I den tryckta marginalkommentaren till det aktuella stället

står det Magnus diuinarum reuelationum contemptor, som en sammanfattning av huvud-
textens innehåll. Exakt vilken uppenbarelse som åsyftas är oklart; Birgitta fick flera
uppenbarelser som relaterar till det här kriget. I till exempel kap. 39 och 44 i bok VIII
(Birgitta 2002, s. 163 och 171–173) återkommer temata som lyfts av Johannes. Han
kan till exempel ha slagit ihop flera uppenbarelser till en enda eller hämtat upplysning-
arna från annan källa. Johannes skriver visserligen att Magnus föraktade alla gudom-
liga uppenbarelser, men det är inte helt säkert om han med det avser alla som gällde
”korståget” eller precis alla Birgitta hade – det hände ju att kungen lyssnade på henne.

36 Magnus 1554, s. 668.
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vilket må vara dumt, men inte fullt så allvarligt som att strunta i gudomligt
inspirerade sådana.

Johannes Magnus rådgivartermer

Johannes val av termer för att beskriva Birgitta respektive de grekisk-ortodoxa
fienderna i det här aktuella exemplet understryker ytterligare motsatsförhåll-
andet mellan dem. Han beskriver att Birgitta talar fideliter et ex divina reve-
latione.37 Hon kallas dessutom sanctissima.38 Fienderna är däremot benämnda
Moscovitae schismatici respektive perfidissimi schismatici.39

Här visar Johannes på två slag av kontraster hos de båda möjliga råd-
givarna. För det första ställer han fiendernas trolöshet, i ordet perfidissimi, mot
Birgittas trofasthet och pålitlighet, markerat i ordet fideliter. Hon agerar tro-
fast, medan de är trolösa. För det andra visar han Birgittas koppling till Gud
både i ordet sanctissima och i uttrycket ex divina relatione. De grekisk-ortodoxa
fienderna kallas däremot schismatici – de är avfallna från Gud, enligt Johannes
sätt att se på saken. Birgitta talar för Gud, till skillnad från fienderna.

Magnus föraktar emellertid gudomliga uppenbarelser. Mot slutet av själva
porträttet beskriver Johannes de allvarliga anklagelser folket riktar mot
Magnus: bland annat att han inte aktade den kristna tron och inte heller den
katolska kyrkan, utan att han var sämre än hedniska och barbariska furstar. I
samma mening talas också om förakt för Guds majestät och vishet.40 Dess-
utom frågar sig Johannes vid ett annat tillfälle i porträttet av Magnus vilka
brott det alls kan finnas, som är för fasansfulla för att begås av regenter som
upphört att frukta Gud och tar råd från ytterst usla människor.41 Kungens
bristande hörsamhet mot Guds råd återkommer alltså i porträttet av honom.
Johannes berättelse om att Magnus föraktar Birgittas råd är inte bara en be-
skrivning av att han avvisar henne, utan i förlängningen också av att han för-
aktar Gud.

37 Magnus 1554, s. 667.
38 Magnus 1554, s. 667 respektive 668.
39 Magnus 1554, s. 667–668.
40 Magnus 1554, s. 675.
41 Magnus 1554, s. 668–669.
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Magnus och den gotiska godtrogenheten

I sammanhanget är det av intresse att också lyfta den allmänna gotiska/
svenska benägenheten att låta sig luras av andras list, det vill säga att lita på fel
personer, precis som Magnus gör. Enligt Johannes Magnus förhåller det sig
nämligen så att svenskarnas/goternas godtrogenhet kan bedragas med ord,
men inte besegras med våld.42 Denna gotiska credulitas eller simplicitas är ett
nära nog positivt drag: goterna är helt enkelt så krigiskt ädla att de inte ägnar
sig åt ränksmideri, list och lögner, och därför inte förstår sig på sådana ting.
När de utsätts för dylikt – ofta av danskarna som enligt Johannes särskilt ut-
märks av sin förkärlek för att smida ränker – går de vanligen i fällan.43

Benägenheten att begagna list är inte enbart ett danskt drag, utan precis
samma tendens återfinnes även hos andra fiender till goterna, som de vaferrimi
Moscovitae44 som lurar kung Magnus. Här dyker denna urgotiska egenskap,
godtrogenheten, upp igen. Hos Magnus är det dock ett tungt vägande skäl för
klander: kungen förses med öknamnet Smeech och utmålas som en person som
bara lyssnar på dåliga rådgivare med förmåga att lura i honom vadhelst de har
lust med.

Avslutning

Ett övergripande tema i hela porträttet av kung Magnus är rådgivare och deras
betydelse. Det går mycket riktigt inte ett enda kapitel utan att Magnus tar råd
från och litar på personer han absolut inte borde lita på, alternativt vägrar
lyssna på människor, vars råd han borde följa. Hos Magnus Eriksson är just
detta det viktigaste av de olika drag som kan utmärka tyranner i Johannes
framställning.

Birgitta, som talar på gudomligt uppdrag och därför är en god rådgivare,
lyssnar kungen således inte på. I det avseendet använder Johannes Magnus
Birgittas gestalt i sin framställning för att bekräfta den negativa bild hon själv
givit av kungen. Magnus ohörsamhet mot heliga Birgitta blir genom hennes
gudomliga anknytning till ohörsamhet mot Gud. Detta återkommer senare i
skildringen av Magnus och för tankarna tillbaka till heliga Birgittas rådgiv-
ningsförsök: Magnus vill inte ens ta råd från Gud, bara från dåliga rådgivare.

42 Magnus 1554, s. 635.
43 Magnus 1554, se t.ex. s. 108, 260, 729, 754–755. Jfr Johannesson 1982, s. 149–155.
44 Magnus 1554, s. 668.
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Det faktum att goterna gärna framställs som så ädla att de ofta faller för
argan list, eftersom de inte använder sådan själva och därför inte förstår sig på
ränksmideri, bortser Johannes från när det handlar om Magnus. I Birgitta-
exemplet som behandlats här är Magnus godtrogenhet nämligen inte knuten
till ädelmod, utan till hans vägran att lyssna på Gud. Han bryr sig inte om den
trofasta Birgittas gudomligt inspirerade budskap, utan sätter i stället sin lit till
trolösa fiender. Därigenom blir han själv trolös mot kristendomen och i för-
längningen mot Gud. Kung Magnus är således inte en ädel regent som luras av
lågsinta fienders illistiga planer, utan en godtrogen och dessutom gudlös
monark, huvudsakligen omgiven av dåliga rådgivare.
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φεῦ φεῦ
Om interjektioner i antik grekisk litteratur

Lars Nordgren

Χο. τί δ’ ἐστὶ χρῆµα; τίς σ’ ἀποστρέφει φόβος;
Κα. φεῦ φεῦ.
Χο. τί τοῦτ’ ἔφευξας, εἴ τι µὴ φρενῶν στύγος;
Κα. φόνον δόµοι πνέουσιν αἱµατοσταγῆ.
Χο. καὶ πῶς; τόδ’ ὄζει θυµάτων ἐφεστίων.
Κα. ὁµοῖος ἀτµὸς ὥσπερ ἐκ τάφου πρέπει.

Kören Vad är det frågan om? Vilken rädsla vänder dig tillbaka?
Kassandra Pheu pheu!
Kören Varför pheuade du så, om det inte beror på en sorg i sinnet?
Kassandra Huset andas ut bloddrypande slakt.
Kören Hur så? Det är bara doften av familjeoffret.
Kassandra Andedräkten är liksom en ur graven.

Aischylos Agamemnon 1306–13111

En av Hans Ailis favoritböcker, Richard Adams Watership Down, inleds med ett
citat ur Aischylos tragedi Agamemnon. Dramat är då ganska långt framskridet,
och sierskan Kassandra har först under lång tid befunnit sig på scenen utan att
yttra ett ord, för att sedan tala med kören, inledande varje nytt anförande med
ett nytt utrop – hon visar prov på nära nog samtliga interjektioner som kan ut-
trycka smärta, sorg eller veklagan: ὀτοτοτοτοῖ πόποι δᾶ, ἆ ἆ, ἰὼ πόποι, ἰὼ
τάλαινα, ἒ ἒ παπαῖ παπαῖ, ἰὼ ἰὼ, ἰοὺ ἰού, ὢ ὢ κακά·, παπαῖ, ὀτοτοῖ. När det till slut
är dags att gå in i borgen reagerar hon plötsligt på något, varpå kören undrar
vad hon är rädd för. Till svar följer istället ännu ett nytt utropsord – ordet hon
ropar två gånger är φεῦ, en av de vanligast förekommande interjektionerna i

1 Adams 1979, s. 11. Alla översättningar från grekiska till svenska är mina egna. I den
svenska översättningen av Watership Down är den grekiska texten försedd med följande
översättning:

Körledaren Vi detta skri? Som inför själens skräcksyn.
Kassandra Bloddunster tränga ut ur denna borg.
Körledaren Javisst, en offerlukt från hemmets härd.
Kassandra Nej, nej – en stank som ur en öppnad grav!
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det antika grekiska dramat. Citatet som inleder Watership Down återger den
ordväxling som följer på hennes utrop, i vilket hon förebådar de blodiga hän-
delserna som ska äga rum därinne. Mitt bidrag till denna festskrift ger en över-
sikt över hur interjektioner i allmänhet, och φεῦ i synnerhet, används i den
antika grekiska litteraturen.

Vad är en interjektion?

För att kunna göra en meningsfull framställning om interjektioner måste man
först och främst vara överens om vad benämningen egentligen innebär. I min
avhandling The Greek Interjections valde jag att följa den främsta kännaren på
området, Felix K. Ameka, som ligger bakom artikeln om interjektioner i
Encyclopedia of Language and Linguistics, och vars artikel i Journal of Pragmatics
fortfarande är bland de mest uttömmande i ämnet.2

Ameka definierar inledningsvis interjektioner negativt, dvs. säger vad de
inte är. Detta kan förefalla märkligt, men återspeglar dels hur ordklassen ofta
blivit behandlad fram till nu, dels även ordklassens undflyende karaktär – det
visar sig nämligen snart vara ganska besvärligt att sätta fingret på vad alla ord
som brukar föras till gruppen interjektioner egentligen har gemensamt. Först
därefter ger Ameka en positiv definition och fokuserar uteslutande på primära
interjektioner, det vill säga ord som inte egentligen tillhör en annan ordklass.

Ett av de vanligaste sätten att dela in ord i ordklasser är baserat på deras
morfologi, det vill säga om de kan böjas och i så fall hur. Bland de böjliga
orden får vi på så sätt bekanta grupper såsom verb, substantiv och adjektiv.
Alla ord som inte kan böjas hamnar i gruppen oböjliga ord, indeclinabilia.
Eftersom interjektioner inte kan böjas har de ofta buntats samman med andra
ord, bland annat med dem vi idag brukar kalla adverb. Ser man till vad de
olika interjektionerna betyder, liksom till hur de används, blir det snabbt klart
att det ändå fortfarande är en tämligen heterogen grupp. Ameka baserar därför
sin kategorisering av interjektionerna på flera grunder, formella såväl som
semantiska och pragmatiska. I korthet menar han att ett ord är en interjektion
om det formellt är ett oböjligt ord som självständigt kan användas som ett full-
ständigt yttrande, om det semantiskt uttrycker en individs mentala tillstånd, en
handling eller förhållningssätt eller reaktion gentemot en situation, samt om
det pragmatiskt är ett kontextbundet lingvistiskt tecken som är knutet till sär-

2 Ameka 2006 respektive 1992.
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skilda situationer och pekar ut element som står utanför det språkliga sam-
manhanget. Jag har använt mig av denna definition så långt som det har varit
möjligt, och jag har även valt att liksom Ameka utesluta de sekundära inter-
jektionerna ur min framställning.

Tre kategorier

Det är sedan rimligt att dela in interjektionerna i kategorier baserade på dessa
definitioner, och de tydligaste kategorierna är baserade på ordens semantiska
egenskaper. För sina kategorier använde sig Ameka av Roman Jakobsons teori
om språkets huvudsakliga funktioner, och han kallade följaktligen de tre vanli-
gaste för expressiva, konativa och fatiska.

Expressiva interjektioner uttrycker en övergång i talarens känslotillstånd, i
sin tur en handling eller en reaktion på en annan handling, såsom de svenska
aj, oj, fy och usch. Konativa interjektioner uttrycker en önskan eller en befall-
ning från talaren, riktad mot en viss åhörare, såsom nå, välan, seså.

Fatiska interjektioner är ord vars huvudsakliga funktion är att upprätthålla
ett samtal, såsom ja, nej, mmm, jaha osv. I det aktuella textmaterialet före-
kommer detta sista slags ord mycket sparsamt, medan däremot en annan
grupp av ord som ofta räknas till interjektionerna, de imitativa, förekommer
desto rikligare.

Den tredje och sista kategorin jag föreslår i avhandlingen är således imi-
tativa, ljudhärmande ord, såsom kvack, kvidevitt och plingeliplong, trots att dessa
inte uppfyller de uppställda semantiska kriterierna. Ameka hade uteslutit dessa
så kallade onomatopoetiska ord, men på något oklara grunder, och jag
bestämde mig därför för att göra ett försök att analysera dem jämte de andra
kategorierna. Det visade sig dock att denna grupp av ord skiljer sig i så många
avseenden från de andra att det är rimligast att sortera dessa under en helt
egen rubrik. Kanske är det i det här fallet rentav aktuellt att tala om ”icke-
språk”, eftersom det är fråga om ljud eller läten som imiterar eller återger
andra ljud eller skeenden.

Lite beroende på hur man räknar finns det i det antika materialet omkring
40 olika primära interjektioner, varav merparten återfinns bland de expressiva
orden. Det är också bland dessa vi finner de (åtminstone i det här samman-
hanget) mest berömda orden: αἰαῖ, ἰώ, οἴµοι och slutligen φεῦ. Det är nog
ingen slump att just dessa är de vanligast förekommande, antagligen eftersom
lejonparten av källmaterialet som står till vårt förfogande återfinns i just
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tragedier, sorgespel. Av de totalt 1453 förekomsterna av expressiva inter-
jektioner i källmaterialet räknar jag inte mindre än 1204 (nästan 83 %) till
grupperna ilska och smärta respektive sorg och klagan. De återstående två
grupperna, överraskning och glädje, har 231 respektive 18 medlemmar. Slutligen
bör det också nämnas att i princip samtliga interjektioner som finns i den
antika grekiska litteraturen återfinns i dramat; endast en handfull förekomster
står att finna i andra genrer.

φεῦ i fokus

Det finns flera anledningar till att använda just φεῦ som generalexempel för de
expressiva interjektionerna. Inget annat ord har nämligen så många av de van-
ligast förekommande egenskaperna. Till att börja med används φεῦ både intra
och extra metrum, det vill säga att det finns förekomster som passar in i den
aktuella metern, medan andra står helt utanför. φεῦ är enstavigt, i likhet med
de ord som endast består av en vokal ἆ, ἔ, ἤ, ὄ, ὦ, liksom diftongordet οἶ. Det
slutar också med en diftong, liksom en lång rad andra interjektioner: αἰαῖ,
αἰβοῖ, ἀλαλαί, ἀτταταῖ, βαβαῖ, εὐαί, εὐοῖ, ἰαί, ἰαυοῖ, οἴµοι, ὀπποποῖ, ὀτοτοῖ, παπαῖ,
πόποι, och ὤµοι (och dessas variantformer). Förutom att förekomma initialt i
ett yttrande, vilket är det vanligaste, kan φεῦ även förekomma finalt, vilket är
ganska ovanligt. φεῦ förekommer också, som vi såg i det första exemplet, ofta
dubblerat och kan vidare även kombineras med andra interjektioner för att
bilda nya uttryck. Ett särskilt slående exempel på detta är körens våldsamma
utrop i Aischylos Eumeniderna (839–841):

φεῦ·
πνέω τοι µένος <θ’> ἅπαντά τε κότον·
οἰοῖ δᾶ φεῦ·

Pheu! Jag andas ut fullständig ilska och hat. Oioi, da, pheu!

Det är också möjligt att använda φεῦ till att skapa ord i andra ordklasser, vilket
vi också såg exempel på i det inledande citatet som innehåller verbet φεύζω,
”att säga φεῦ”. Detta är dock en riktig raritet, och det finns endast ett par
andra motsvarigheter. En av dessa är det betydligt vanligare οἰµώζω, ”att säga
οἴµοι”, som i vardagligare språkbruk senare kom att användas som en sorts
svordom, inte helt olikt svenskans ”fan ta dig”. Vidare åtföljs φεῦ också gärna
av nomina i genitiv, som ibland har försetts med den något oegentliga benäm-
ningen exklamativ genitiv. I själva verket rör det sig snarast om en orsaks-



255

φεῦ φεῦ

genitiv som uttrycker bakgrunden till varför ordet blev utropat. I slutet av
Aristofanes Fåglarna gör huvudpersonen Peisetairos högtidlig entré på scenen i
sällskap med den vackra och märkliga Basileia, varpå kören sjunger följande
ord (1722–1724):

ὢ φεῦ φεῦ τῆς ὥρας, τοῦ κάλλους.

O pheu pheu för ungdomligheten och skönheten!

φεῦ förekommer också tillsammans med relativsatser i utrop, liksom i kombi-
nation med infinitiver. Särskilt anmärkningsvärd är Filoktetes reaktion när
han genom att lyssna till deras svar får veta att de nyanlända gästerna på hans
ö talar hans eget språk (Sofokles Filoktetes 234–235):

ὦ φίλτατον φώνηµα· φεῦ τὸ καὶ λαβεῖν
πρόσφθεγµα τοιοῦδ’ ἀνδρὸς ἐν χρόνῳ µακρῷ.

O käraste tal; pheu att få ta emot en hälsning från en sådan man efter så lång tid!

φεῦ förekommer i flera genrer utöver tragedi och komedi. Vi finner enstaka
förekomster av ordet såväl i Bacchylides lyrik som i Theokritos bukoliska dikt-
ning, vidare en handfull i fablerna som traderats under Aisopos namn, liksom
några hos Xenofon samt i både prosa och poesi av Platon; anmärkningsvärt
nog finns inga φεῦ alls i epiken. Från romersk kejsartid och framåt finns det
vidare ett stort antal φεῦ, vilket är särskilt anmärkningsvärt, eftersom nästan
inga av de andra interjektioner som är vanligt förekommande i tragedi och
komedi överlever längre än till 400-talets slut.

De äldsta förekomsterna återfinns alltså antingen i Aischylos dramer, eller i
de aisopiska texterna, vilka emellertid är svårdaterade. Att Aristofanes verkar
använda φεῦ sparsamt pekar mot att ordet för honom besitter en högre stilnivå
än exempelvis det i komedin väsentligt vanligare οἴµοι. Detta pekar i så fall
mot att förekomsterna i komedin är att betrakta som paratragiska, eller sken-
tragiska, det vill säga att de används med en tydlig anspelning på ordets
”vanliga” användning i tragedin.

I många förekomster är användningen av φεῦ anmärkningsvärt lik hur de
sekundära interjektionerna fan eller jävlar används på svenska, det vill säga en
sorts (försvagad) förbannelse eller svordom – det vill säga att man svär vid
något. Just fenomenet att svära vid något är också det som är omedelbart igen-
kännligt för oss, eftersom svenskan har en mångfald ord och uttryck som an-
vänds just på detta sätt (med både goda och onda makter som förtecken
(ibland även blandade): för helvete, för fan, jävlar, jävla helvete, herre min je, herre
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gud, herre jävlar och så vidare.3 Särskilt anmärkningsvärt är också att de pri-
mära interjektionerna nästan helt har tagits ur bruk i den så kallade nya kome-
din, det vill säga huvudsakligen Menanders komedier. Här används istället
nästan uteslutande ”svordomar”, det vill säga åkallanden av olika gudar, vilket
också förekommer jämte de primära interjektionerna i den gamla komedin lik-
som även i tragedin.

Det verkar också stå klart att de grekiska interjektionerna, i likhet med sina
svenska släktingar, har en tämligen kort livslängd, åtminstone beträffande den
ursprungliga betydelsen. När det gäller exempel som snarare är ord än ”inarti-
culate expressions” är det mera sannolikt att de åldras snabbare. Jämför till
exempel det tämligen daterade uschiamej med det mer oklart uttalade, och följ-
aktligen mer svårdaterade oh. Kanske är det så att φεῦ redan på Aischylos tid
var ett ganska gammalt uttryck som därför passade bra för att tillföra texten en
högtidlig eller ålderdomlig stämning? I så fall kunde senare författare inte
använda det utan att associationen till tragedin blev alltför uppenbar för att
inte vara avsiktlig.4

Mycket pekar mot att φεῦ redan i tragedin kunde vara såväl ett positivt som
negativt laddat kraftuttryck, vilket har orsakat förvirring bland läsare och
kommentatorer genom tiderna. För många verkar det vara intuitivt omöjligt
att ett och samma ord ska kunna användas till vad som uppfattas som väsens-
skilda uttryck. Kanske är det dock frågan om ett missförstånd – det är svårt att
inte styras av sina egna förutfattade meningar om hur ett ords semantiska fält
kan se ut.

Ordet behöver alltså befinna sig i ett sammanhang för att få sin exakta
betydelse. Frågan är då om detta är ett gemensamt drag för alla interjektioner?
Flera engelska kommentatorer karakteriserar uttrycket med det svåröversatta
”inarticulate”, vilket verkar peka i den riktningen.5 Samtidigt finns det andra
ord som ger ett mer enhetligt intryck över såväl tid som i olika författare, som
βαβαῖ. Det som emellertid får φεῦ att sticka ut särskilt mycket är att ordet före-
kommer hos flera författare och i fler genrer än dramat. Det är alltjämt

3 Se Stroh-Wollin 2008 för en noggrann genomgång av svordomar i dramatiska
texter på svenska från de senaste tre århundradena.

4 Jfr den engelska interjektionen fie, som enligt Oxford English Dictionary inte längre
är möjlig att använda i texter med hög stilnivå, utan via användningen som skällsord
mot barn istället har övergått till att användas skämtsamt om att vara ”chockad”.

5 Austin och Olson 2004, ad versos 244–245 samt Olson 2002, ad versum 457a–b. Jfr
även Stanford 1956, ad versum 141.
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problematiskt och en öppen fråga om ordet är typiskt för tragedin, vilket
skulle innebära att andra användningar kan betraktas som paratragiska, åtmin-
stone så länge som dess ”ursprungliga” betydelse ännu lever kvar i det talade
språket. Det verkar i min mening nödvändigt för en interjektion att så att säga
förlora kontakten med sin ursprungliga betydelse, och därmed inte längre vara
så enkel att datera, för att kunna leva vidare genom århundradena.
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Brännvin och enhörningar
Några nedslag i Birgittas språkvärld

Eva Odelman

Under drygt 45 år, från 1956 till 2002, fullbordades publiceringen av den
heliga Birgittas Revelaciones i deras latinska originalform i vetenskapliga
utgåvor.1 Till dem som gjort de främsta insatserna i detta imponerande filo-
logiska projekt hör Hans Aili, utgivare av bok IV och VIII. Genom hans och
övriga editorers arbete har utforskandet av Birgittas skrifter ställts på en
säkrare grund. Men det har också framkommit att åtskilliga svårigheter bl.a. i
form av ovanliga och ibland svårtolkade ord gömmer sig i texterna. En hel del
av dessa har jag tvingats ta ställning till i arbetet med Glossarium till medeltids-
latinet i Sverige (GMLS), vilket resulterat i några artiklar.2 I föreliggande upp-
sats skall jag fördjupa mig i ett antal exempel hämtade från Ailis utgåvor, var-
vid det ibland blir anledning att komplettera de uppgifter som ges i GMLS och
stundtals även att diskutera alternativ till de tolkningar Aili gjort. Några text-
kritiska problem kommer också att uppmärksammas. Det händer ibland att ett
ord inte är så konstigt som det tycks utan har råkat förvrängas genom en fel-
läsning.3

Utgångspunkten för denna genomgång är de glossarier som Aili fogat till
sina texteditioner. I många fall kunde de ha gjorts betydligt mera omfattande,
inte minst i bok IV, som innehåller en rad märkliga glosor. Åtskilliga av de ord
som Aili tar upp är försedda med frågetecken beträffande tolkningarna. Ofta
hör de hemma i Birgittas välbekanta livfulla bildspråk, som gärna bjuder på

1 Fullständiga uppgifter om dessa utgåvor finns i bibliografin.
2 Se t.ex. Odelman 2000. Bland de där behandlade exemplen finns ett par högst

problematiska från bok IV: prepositionsfraser med corona och det svårgenomskådliga
tolatus.

3 Det är fallet med affatura i bok IV 114:1, där det i själva verket skall stå assatura (se
Odelman 2007, s. 138). Att de ofta snarlika bokstäverna f och s förväxlas kan drabba
även den mest erfarne textutgivare. Här handlar det om den stek som djävulen till-
reder över vällustens och begärets eld (korrekt tolkat av Searby och Morris 2008).
Omvänt har i bok III affectat av misstag återgetts med assectat (12:5) och affectaui med
assectaui (16:4).
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konkreta och ibland överraskande bilder ur vardagslivet. I det följande
kommer jag att diskutera några sådana ord som är sparsamt eller inte alls
belagda i lexika utöver GMLS och även några som utan att vara direkt ovan-
liga tycks problematiska eller på något sätt anmärkningsvärda i sitt samman-
hang. De flesta orden i detta urval är substantiv, men några adjektiv och verb
tillkommer. Generellt gäller att läsaren hänvisas till GMLS för upplysningar
om ordens förekomst i lexika. Först tar jag upp ett antal exempel ur bok IV.

I bok IV, kap. 88 talar Kristus om tre kategorier av människor, som liknas
vid tre fartyg, olika väl rustade för att klara sig från förlisning. Det bästa
fartyget har all utrustning som behövs: habet paramenta et armatura sua omnia
(88:6). Här behandlas armatura, vilket egentligen är en femininum singularis,
som neutrum pluralis och används i stället för ett förväntat armamenta. Av den
kritiska apparaten framgår också att Ghotaneditionen gjort ett missriktat för-
sök att ändra till armaria.

På tre ställen i bok IV (17:2; 47:4; 58:22) uppträder det sällsynta diiudicatio,
vars egentliga betydelse är ’urskillning, bedömning, avgörande’. I åtminstone
de två senare fallen har ordet en annan innebörd, närmast ’fördömande,
klander, kritik’. Föremålet för fördömandet är Guds domslut, och den som
vågar fördöma dessa är syndare och djävulen. Aili påpekar med hänvisning till
ThLL V:1 1157,13 att verbet diiudico används på motsvarande sätt (’fördöma’) i
bok I och V. Det förstnämnda stället, 17:2, där iudicii futuri grauior diiudicacio
beskrivs som en av flera konsekvenser av ett demonstrativt högmod, är inte
riktigt lika lättbegripligt, och jag är snarare benägen att anta att vi där har att
göra med den ursprungliga betydelsen, alltså: ’en strängare bedömning / dom
vid den kommande domen’. Searby och Morris översätter i linje därmed ”an
aggravation of one’s future judgment.” Denna revelation upprepas i bok VIII
som nummer 15, och BU (3, s. 327) översätter där: ”komaskolande doms
hardhare dom.”

Bok IV, kap. 26 förklarar vilka krav som ställs för att dygdiga gärningar
skall förtjäna att belönas med evigt liv. Särskilt kvalificerad är den person som
befinner sig i ett lydnadsförhållande och därför mot sin vilja måste avstå från
fasta. Han får nämligen dubbel belöning (26:5): unam propter obedienciam,
aliam propter dilacionem desiderii sui et nonimplecionem voluntatis sue (”en på grund
av sin lydnad och en annan på grund av uppskjutandet av sin önskan och den
uteblivna uppfyllelsen av sin vilja”). Det ord som intresserar oss här är non-
implecio, ’utebliven uppfyllelse’. På liknande sätt används prefixet non-
emellanåt i filosofiska termer för att negera dessas innehåll (se t.ex. GMLS
under non-ens och non-esse; där uppträder även non-comparitio som juridiskt
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uttryck, ’underlåtenhet att inställa sig’ och non-recognitio, ’icke-erkännande’,
samt i supplementet non-presbyter, ’icke-präst’). Talrika belägg på denna ordtyp
finns även i andra lexika, dock inte just det ord vi här möter hos Birgitta.

I 7:68 jämförs den glädje själar i skärselden känner över förböner bland
annat med känslan hos en hungrig som får en bit mat i munnen: sicut esuriens
gaudet de pasticulo venienti ad os eius. Matbiten benämns pasticulus, vilket nog bör
tolkas som diminutiv av pastus, men något annat belägg i lexika har jag inte
funnit (däremot finns t.ex. pastillus och andra diminutivvarianter).

I kap. 70 berättar Maria utförligt om Jesu lidande och död. Vi får
detaljerade upplysningar om skeendet, och Maria avslutar skildringen med att
beskriva sin sons fysiska skönhet, hur hans kropp och anletsdrag var i alla
avseenden perfekta, något som även kunde intygas av dem som sett honom
naken. Slutklämmen lyder (70:30): Nunquam super eum vermis venit, non per-
plexitas aut immundicia in capillis (”Aldrig hamnade någon mask på honom eller
någon tova eller smuts i hans hår”). Det tämligen ovanliga ordet perplexitas
betyder normalt ’invecklad situation, förvirring, oklarhet’, men här syftar det
rent konkret på ett tilltrasslat hår, en tova (BU 2, s. 135 översätter ”thofwan”,
Searby och Morris ”knots”). En liknande konkret användning av ordet har
påvisats bara i det nederländska latinlexikonet (LN): perplexitas nervorum.

Ett ord som saknas i Ailis glossarium till bok IV men som väl skulle ha
försvarat sin plats där är refrenantia. Birger Bergh tar däremot upp det i
glossariet till bok V. Det är dock inte särskilt problematiskt utan en lätt-
genomskådlig variant till refrenatio med betydelsen ’tyglande, återhållsamhet’.
Båda de birgittinska exemplen handlar om återhållsamhet med mänskliga
begär. I IV 126:70–71 beskrivs hur en biskop rätteligen bör uppträda: sic
episcopus discretus debet esse ad suos et cautus, ut et in leticia seruet modestiam et in
refrenancia pietatem (”så bör en biskop vara klok och försiktig gentemot de sina,
så att han bevarar både måttfullhet i glädjen och mildhet i återhållsamheten”).

I kap. 89 beskriver Kristus, vilka vapen den andlige riddaren, som kämpar
för Gud, skall vara utrustad med. Ett av dessa är det andliga svärdet, bekän-
nelsens svärd, och för att inte detta skall falla ur riddarens hand, är det försett
med en svärdsknapp, som symboliserar gudsfruktan. Det fornsvenska ordet för
denna knapp är ’suärdhklot’4 och det latinska tolus, en ortografisk variant av
tholus, som normalt betyder ’kupol’ men tydligen även kan användas om andra
sfäriska föremål: 89:12 Et ne forte gladius cadat de manu, prohibeat tolus […] 13
[…] Ideo obsistat tolus, id est timor Dei, metuendo scilicet, ne Deus auferat

4 Se BU 2, s. 174 och Söderwall, ’svärdhklot’.
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graciam […] (”Och svärdsknappen skall förhindra att svärdet faller ur handen
[…] Därför skall svärdsknappen vara i vägen, dvs gudsfruktan, som innebär
fruktan för att Gud skall dra tillbaka sin nåd […]”). En betydelse liknande
den här aktuella har enligt GMLS noterats endast i Diefenbachs latinsk-tyska
glossarium, men i ett senare utkommet häfte av LN ges ett belägg för samma
betydelse som i vårt exempel. Att ordet kan ha varit obekant för skrivare
framgår av att två Praghandskrifter har varianten colus.

Enhörningen, ett fabeldjur som främst kännetecknades av ett spiralvridet
horn i pannan, var ett populärt motiv under medeltiden såväl i litteraturen
som i bildkonsten med en symbolfunktion av högst varierande slag: den kan
t.ex. identifieras med Kristus men också med döden.5 Även hos Birgitta dyker
enhörningen upp på ett par ställen i bok IV och kallas då unicornius, under det
att den vanliga benämningen är unicornis. Det senmedeltida latinsk-svenska
glossariet (LSGl) redovisar dock en hel rad alternativa beteckningar: unicornus,
unicornius, unicornium, monoceron, rinoceron. De aktuella ställena är: 2:2 visus
eius [i.e. piscis] quasi basilisci, os vero quasi unicornii effundentis venenum (”dess
/fiskens/ blick är som en basilisks men dess mun som en enhörnings, som
sprutar gift”) och 76:11 Talis dux similis est unicornio, qui acutum habet cornu in
fronte et sub cornu lapidem preciosum […] 12 […] Set nunc duces similiores sunt hedis
lasciuis quam unicorniis (”En sådan härförare liknar en enhörning, som har ett
vasst horn i pannan och en ädelsten under hornet […] Men nu liknar här-
förarna mera ystra killingar än enhörningar”). I båda fallen används enhörn-
ingen i jämförelser med varelser i den verkliga världen, och så förhåller det sig
också med det enda belägget i magister Matthias exempelsamling för predi-
kanter, Copia exemplorum, där människan i världen sägs vara i samma situation
sicut qui fugit a facie unicornii, id est mortis, in profundissimum baratrum (”såsom
den som flyr undan enhörningen, dvs döden, ner i den djupaste avgrund”)
(s. 94 i Wåhlins utgåva).

De flesta av de ovan behandlade substantiven vållar inga större tolknings-
problem. Det gör däremot adjektivet imperturbabilis, som uppträder i IV
115:17. Där förklarar Kristus, hur kroppens olika delar och organ har sym-
boliska motsvarigheter hos själen. Om huden sägs följande: Cutis vero, que est
super omnia membra, significat consolacionem diuinam, que animam imperturbabilem
consolatur (”Men huden, som täcker alla kroppsdelarna, symboliserar den
gudomliga trösten, som tröstar själen, som är […]”). Utgivaren uppfattar här
prefixet in- som förstärkande och ger således imperturbabilis innebörden ’som

5 Se J. Bernström, ”Enhörning”, KL 3 (1958), sp. 676–680.
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mycket lätt kan störas eller uppröras, lättrörd’. Dock antyder han en viss
reservation och anför som alternativ den gängse negativa betydelsen ’som ej
kan uppröras’, ’orubblig’. Searby och Morris översätter i enlighet med det
första alternativet ”the sensitive soul”. Själv lutar jag snarare åt den negativa
innebörden, som förefaller mig stå i bättre samklang med nästa mening, där
det framgår att själen inte låter sig störas (115:18): Et quamuis Dyabolo per-
mittatur quandoque perturbare memoriam, quandoque manus et pedes, tamen Deus
semper defendit animam quasi pugil et consolatur eam […] (”Och fastän djävulen
tillåts att ibland störa minnet och ibland händerna och fötterna, försvarar
emellertid Gud alltid själen som en kämpe och tröstar den […]”). Det före-
faller långsökt att den som vill uttrycka begreppet ”lättrörd” skulle välja just
ordet imperturbabilis. Att stället vållat avskrivarna svårigheter förstår man av de
varianter (in perturbacionibus, perturbabilem) som redovisas i den kritiska appa-
raten. En viss tvekan från utgivarens sida kommer också till uttryck där, då
han föreslår formen imperturbabilis som en tänkbar läsning, då som bestämning
till consolacio. Hänvisningen till den fornsvenska översättningen tillför dock
inget, eftersom denna inte återger ordet i fråga (BU 2, s. 213: ”gudhelikin
hugnadh hulkin som hugna oc glädhir alla siälinna”).

I adjektivet impennatus har prefixet in- tveklöst en negerande innebörd.
Grundbetydelsen är ’som ej har fjädrar’, men i IV 65:3 föreligger en bildlig
användning, som förtjänar uppmärksamhet. Maria yttrar sig där kritiskt om en
person: Seruus meus protulit verbum impennatum dicens: ’Quid ad me loqui de hiis
que non tangunt statum meum?’ Verbum tale non decet seruum Dei (”Min tjänare
yttrade ett ofjädrat ord och sade: ’Varför skall jag tala om sådant som inte
berör min ställning?’ Ett sådant yttrande anstår inte Guds tjänare”). I den
fornsvenska översättningen (BU 2, s. 124) heter det ”Min thiänare framfördhe
ofidrat ordh […]”, och Searby och Morris återger adjektivet med ”un-
feathered”. I GMLS (supplementet) föreslår jag tolkningen ’omogen,
okunnig’. Jag har inte kunnat påvisa någon parallell i latinska lexika, men
Svenska Akademiens ordbok anför exempel i äldre svenska på en dylik bildlig
betydelse av ordet ’ofjädrad’ (jfr motsatsen ’fullfjädrad’). Kanske har bikt-
fäderna, som formulerade Revelationernas text på latin, här påverkats av sitt
svenska modersmål.

Ett tredje exempel på ord med prefixet in- är infectus i 2:26. Även i detta fall
tillåter jag mig att ifrågasätta utgivarens tolkning. Stället handlar om den gift-
iga fisk som omnämndes i 2:2 ovan och som jämfördes med en enhörning.
Texten lyder här: Si vero piscis euaserit aut natauerit ad litus aliud nocens homini
veneno suo, ego potens sum sanare infectum (”Men om fisken kommer undan eller
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simmar till en annan strand och skadar en människa med sitt gift, är jag i stånd
att bota den skadade”). Enligt Aili skulle det här vara fråga om (det synner-
ligen ovanliga) substantivet infectus, -us med innebörden ’skada, brist’, men jag
finner det långt mera sannolikt att det är perfekt particip av inficio och betyder
’den som är skadad (av giftet)’. Stöd för den tolkningen ges av översättningen
i BU 2, s. 6: ”at läkia thän som sorgadhir är”. Searby och Morris har ”I will be
able to cure the infection”, vilket inte ger någon klar indikation om hur
översättarna uppfattat stället.

Låt oss nu uppmärksamma tre verb, varav två saknas i Ailis glossarier. Det
första är componere i den speciella betydelsen ’skriva som läxa’ med hänsyftning
på vad Birgitta sysslade med under sina latinlektioner. Det återfinns i IV 74:1,
där texten lyder (Kristus talar till Birgitta): Tu composuisti hodie, quod melius esset
preuenire quam preueniri (”Du skrev idag som läxa, att det är bättre att
förekomma än förekommas”). När samma revelation upprepas i bok VIII
(34:1), i Alfonsos bearbetning, är uttrycket förtydligat genom tillägg av några
ord, som preciserar att det skedde under en latinlektion: Tu in gramatica tua
composuisti hodie prouerbium, quod melius esset preuenire quam preueniri.6 En tydlig
förklaring ges också i BU (2, s. 141): ”thw nampt j dagh j thine läkxe gamalt
ordhquädhe”. Ytterligare ett exempel, som till skillnad från de båda nämnda
inte kommit med i supplementet till GMLS, finns i bok III 27:8: Ecce ponamus
tres gradus, sicut tu composuisti, positiuum, comparatiuum et superlatiuum, id est bonos,
meliores et optimos (”Låt oss nu tänka oss tre grader, såsom du skrev i din läxa:
positiv, komparativ och superlativ, dvs. god, bättre, bäst”).

I bok IV, kap. 71 förklarar Kristus angående frågan om det är bäst för
Birgittas dotter att vara gift eller ogift, att båda möjligheterna är likvärdiga. I §
22 heter det: qui vero eam recepturus est, habeat tria, domum, vestes et cibum, quo eam
recipiat (”men den som skall ta emot henne, bör ha tre ting: hus, kläder och
mat, som han kan ta emot henne med”). Här uppträder verbet recipere två
gånger, och problemet gäller, om det andra gången (recipiat) har samma
betydelse som första (recepturus), alltså ’ta emot’ eller om det kan tolkas som
synonym till reficere (’vederkvicka’). Det bör noteras att tre handskrifter har
varianten reficiat. Samma problem återkommer i bok V, bok 12:8 och
diskuteras synnerligen utförligt av utgivaren Birger Bergh.7

6 Om detta ställe se Aili 1986, s. 87 (där texten avviker något från editionen av bok
VIII).

7 Se Berghs inledning, s. 84–87 och Odelman 2000, s. 48.
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Det tredje verbet, som här skall kommenteras, är decrescere, vars normala
betydelse är ’avta’, ’minska’. Det dyker upp på ett något uppseendeväckande
sätt i kap. 96:4, som beskriver viljan till synd som ett till hälften draget svärd:
Gladius vero est voluntas peccandi, qui ad dimidietatem extractus est, quia decrescente
homine et contrariis succedentibus plus angustiantur [sc. inimici] et inardescunt iam ad
peccatum (”Men svärdet är viljan till synd; det är utdraget till hälften, ty när
människan försvagas och motgångar inträffar, blir de /ovännerna/ ängsligare
och eggas redan till synd”). Med hänvisning till ThLL och översättningen i BU
(2, s. 183) föreslår Aili (dock med frågetecken), att decrescere skall uppfattas
som ’krympa (av ålder)’. Ett försiktigare och något mera relevant tolknings-
alternativ tycks mig vara ’försvagas’, vilket enligt min mening har bättre stöd i
ThLL (liksom i Searby och Morris översättning: ”when a man is on the
wane”). Sedan är det förvisso så, att försvagningen oftast sker på grund av
ålder – men kanske inte uteslutande av den orsaken.

Nu går vi över till bok VIII, som inte erbjuder ett lika generöst överflöd av
anmärkningsvärda glosor. Här skall vi först uppehålla oss vid brännvinet, som
nämns i 48:7. För att förklara, varför Guds ord stundom uppfattas olika av
Gud och av människor låter Birgitta jungfru Maria jämföra Guds outgrundliga
rådslut med en brännvinsbrännares komplicerade värv: Deus similis est con-
fectori, qui conficit vinum ardens seu aquam ardentem, que de vino conficitur (”Gud är
lik en tillverkare, som tillverkar brännvin, som tillverkas av vin” – ordupp-
repningen här är avsiktlig och motsvarar den i latinet). Vid brännvinsfram-
ställningen transporteras vinet uppåt i vissa pipor och nedåt i andra, och
samma rörelser kännetecknar Guds rättvisa och hans barmhärtighet. Själva
den aktuella produkten kallas vinum ardens (’brinnande vin’) eller aqua ardens
(’brinnande vatten’). Enligt KL:s artikel om brännvinets långa historia
uppträder den sistnämnda termen tidigast i ett salernitanskt recept inte senare
än 1165.8 Några lexika rapporterar också belägg för dessa ord (se hänvisningar
i GMLS) vid sidan av varianter som aqua vitae, vinum combustum, vinum
crematum, med betydelsen ’livets vatten’ respektive ’bränt vin’.

I kap. 4:3 ger Kristus tio råd om hur en kung bör bete sig i relation till sina
underlydande. Först påpekas att kungen inte bör sitta till bords ensam utan
bör ha sällskap med några undersåtar, som därigenom avhålls från synder.
Därpå sägs följande: Secundum consilium est, quod post mensam stare poterit et
honeste modicum solaciari, quia ex humili colloqucione et collacione domestica sub-
ditorum acquirit graciam et amorem (”Det andra rådet är att han efter måltiden

8 J. Granlund, ”Brännvin”, KL 2 (1957), sp. 300–303.
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kan stå och koppla av en stund på ett hedervärt sätt, eftersom han genom ett
ödmjukt samtal och privat samspråk vinner de underlydandes tillgivenhet och
kärlek”). Det är inte helt lätt att få grepp om vad verbet solaciari här betyder.
Aili tolkar det i sin ordlista som ’trösta’, men i GMLS supplement föreslår jag
att det skall översättas ’förströ sig’, ’koppla av’, en innebörd som klart före-
ligger på ett annat ställe hos Birgitta, nämligen i Revelaciones extravagantes 12:3
(citerat i GMLS, häfte II:6). Denna betydelse är belagd i flera lexika och
stämmer väl överens med substantivet solacium, som ofta kan betyda ’glädje’,
’nöje’, ’förströelse’. Den fornsvenska översättningen av vårt ställe (BU 3, s.
308) lyder: ”Annat raadh är at han maa ena litla stund staa äptir mat ok
hugnas höfwisklika mz sinom mannom […]”.

Kap. 11 innehåller kritik mot två kungliga makar, som avlagt löfte om av-
hållsamhet i äktenskapet på oacceptabla grunder. Det kan till exempel ha skett
ex zelo indiscreto (11:4: ”genom omdömeslös iver”). Sådant skall undvikas,
heter det i fortsättningen (11:5): ne forte, si indiscreta continuauerint et
temptaciones creuerint et penitudo assumpti propositi accesserit, oriatur inde maius
malum […] (”för att inte värre skada skall uppstå, om omdömeslösa / oför-
ståndiga handlingar fortsätter, frestelserna tilltar och ånger över det avlagda
löftet tillkommer ”). Utgivarens glossarium anger indiscretum som ett substan-
tiv i neutrum med betydelsen ’omdömeslöshet’, men det bör klargöras att det
är fråga om en substantivering av adjektivet indiscretus (BU 3, s. 318: ”oskällik
thing”). Ordet redovisas i ett flertal lexika, dock endast som adjektiv och
substantiverat enbart i maskulinum i enstaka exempel.

En något svårhanterlig glosa är det grekiska lånordet peripsema, ’skräp’,
’avskräde’, ’smuts’, tidigast belagt hos Tertullianus och i Vulgata (I Cor. 4:13,
med bildlig betydelse). Hos Birgitta dyker det upp i flera stavningsvarianter.
GMLS citerar ett exempel på perisma i bok V (och det förekommer också i bok
VI). Ytterligare en variant finns i bok VIII, 48:103, där det heter: Facito enim
sicut ille, qui purgare solet poma. Ille namque perispmata seu corticem pomi proicit,
medullam vero et utiliora seruat sibi (”Gör som den som brukar skala äpplen. Han
kastar nämligen bort skräpet eller äppelskalet men sparar fruktköttet och de
nyttigare delarna åt sig”). Den kritiska apparaten till detta ställe visar, att
några handskrifter har varianten perismata, andra (jämte Ghotaneditionen)
peripsimata, och samma förvirring råder vid de andra förekomsterna av ordet.
Det är vanskligt att avgöra, om utgivaren valt rätt här, då han satt den aparta
formen perispmata (som fyra handskrifter har) i texten på bekostnad av de
övriga varianterna, som finns i tre respektive två handskrifter (Ghotan-
editionen ej inräknad) men som allmänt sett förefaller mera frekventa. Kanske
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har han helt enkelt bestämt sig för att följa majoritetens läsart eller betraktat
perispmata som lectio difficilior.

Låt mig avrunda denna översikt med en reflexion över ytterligare ett text-
kritiskt problem, som jag redan har berört i annat sammanhang. I VIII 16
varnar Kristus en viss kung (det är Magnus som åsyftas) för att låta sig luras av
en illistig rådgivare, som sägs vara en varg. Om honom heter det i § 4: Quia ille
vellera habet ouina, sitim inextinguibilem et fraudis venenum in corde (”Eftersom
han har fårull, en outsläcklig törst och bedrägeriets gift i hjärtat”). Det tycks
handla om en varg i fårakläder, men flertalet handskrifter har verba i stället för
vellera. I sin kommentar till detta ställe menar Aili (s. 37 i inledningen till
editionen), att verba torde ha stått i arketypen men måste betraktas som ett fel,
eftersom det skulle betyda att rådgivaren bräker som ett får. Därför väljer han
den från innehållssynpunkt uppenbarligen vettigare läsarten vellera. Samma
ställe citeras i den mot kung Magnus och inte minst mot drottning Margareta
fientliga pamfletten Commentarii historici, där det förklaras att rådgivaren är
kung Valdemar. Den enda handskriften till denna text (Uppsala universitets-
bibliotek: C 203) har här verba, vilket sannolikt stått i den Birgittahandskrift
som varit författarens förlaga.9 Intressant nog återspeglas samma läsart i den
fornsvenska översättningen (BU 3, s. 332: ”thy at han hawir enfald ordh”).

*

I detta brokiga axplock har jag bedömt några textställen annorlunda än Aili
gjort i sina utgåvor. Det bör påpekas att det i flera fall inte är lätt att nå fram
till en säker slutsats. Kanske tycker någon att det är opassande att i en fest-
skrift ifrågasätta tolkningar gjorda av den som skall hyllas. Men det handlar
här bara om några droppar i den birgittinska oceanen av svårigheter, och jag
vill med eftertryck framhålla, att på denna ocean har Hans Aili i allmänhet
navigerat så skickligt att han tveklöst placerat sig bland de allra främsta av
nutidens Birgittaforskare.

9 Se Odelman 2006, s. 80.
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Bona hospitalis sancte Birgitte anno Domini Mcdlxv
En inventarieförteckning från Birgittahuset i Rom år 1465

Sara Risberg

Det hus vid Campo dei Fiori1 i Rom i vilket den heliga Birgitta levde sina sista
år och avled den 23 juli 1373 kom under hela återstoden av medeltiden att bli
ett hus omgärdat av bråk, stridigheter och skandaler. Donationen till klostret,
omnämnd i inventarieförteckningen som utges här, bestreds av släktingar till
donatorn, Francesca Papazuri; Vadstena kloster, först upptaget av sitt eget
uppbyggande, senare av andra affärer, lät huset förfalla; föreståndarna, mer
eller mindre lämpliga, avlöste varandra, stred mot varandra, utstod diverse
angrepp; de ekonomiska problemen var konstanta, skulder och pantsättningar
omnämns gång på gång. Ändå verkar huset ha haft en särskild dragningskraft.
”Den som fått huset, han släpper det ogärna” skrev Peder Månsson år 1510,2

och trots att han i vart och vartannat brev hem till Vadstena bad om att få bli
hemkallad, var han husets föreståndare under hela 16 år. Ytterligare en mot-
villig föreståndare finner vi i Asgot Svensson, utfärdaren av det brev med
inventarieförteckning som ges ut nedan. Han verkar endast vara känd genom
detta brev, daterat i januari 1466, och genom två suppliker från oktober
samma år.3 Av dem kan vi dra slutsatsen att han fortfarande var i Rom då, att
han var präst från Nidaros stift, magister vid Artes-fakulteten och att han var
av oäkta börd. Han kallar sig inte birgittinbroder. Sin oäkta börd hade han
enligt supplikerna redan fått dispens för, och nu beviljades han kanonikat och
prebende i Hamar. Vi kan gissa att han därmed lämnade Rom och begav sig
hem till Norge. Som föreståndare för Birgittahuset verkade han i så fall inte
länge. Av bevarade dokument framgår att den tidigare föreståndaren, Erik
Vastesson, avled på försommaren 1465, efter 20 år på posten. I detta läge över-

1 Piazza Farnese, som är husets adress idag, var då en del av det intilliggande Campo
dei Fiori.

2 Thetta hwsith ær swa / ath hwilken thet faar han slæpper thet nødhoger (SDHK nr
36727). Om Peder Månsson se SBL 28, s. 786–788. Om hans tid som föreståndare se
även Risberg 2013.

3 Dipl. Norv. XVII, nr 673 och 674. En liten möjlighet finns förstås att det är fråga om
en annan person med samma namn.
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talades Asgot tydligen att överta styret (se utgåvan). Den inventarieförteck-
ning han såg till att sammanställa är det enda spår vi har av att han var husets
föreståndare, troligtvis under ett drygt års tid. Om vi vet mycket lite om Asgot
Svensson så vet vi desto mer om hans företrädare Erik Vastesson och dennes
tid i huset. När han tog över som föreståndare lär huset och dess egendomar
ha varit i mycket dåligt skick, och under de kommande åren hamnade han i
konflikt med såväl moderklostret i Vadstena som den danske kung Kristian.4

Den inventering som måste ha föregått förteckningen i Asgots brev verkar
ha företagits i samband Erik Vastessons död. Genom brevet får vi en inblick i
vardagslivet i Birgittahuset vid mitten av 1400-talet, där föremålen talar om
att sova, äta och arbeta. Att boklig bildning och gudstjänstliv var en viktig del
av birgittinernas vardag och arbete framgår av uppräkningen av böcker i huset
och de inventarier som hör till kapellet. Erik verkar ha lämnat huset i betydligt
bättre skick än han mottog det, även om pengabristen, som vanligt i husets
historia, gjorde sig påmind.

Förutom i det brev som ederas nedan finns spår av samma inventering i ett
missale som har tillhört Birgittahuset men nu förvaras i Vatikanbiblioteket.5

På fol. 2v i detta missale finns anteckningar som ges ut i ett appendix nedan
och som är intressanta att jämföra med förteckningen i Asgots brev. Att det är
fråga om samma inventering framgår av omnämnandet av Erik Vastessons
död. En intressant detalj är att Asgots brev är daterat den 7 januari 1466, alltså
ett halvår efter Eriks frånfälle. Förklaringen ger han själv: han hade inte fått
någon respons från Vadstena på det brev, nedtecknat på pergament av en
notarie, som han tidigare skickat med Skarabiskopen Hans Markvardsson.
Därför gjorde han nu ett nytt försök att meddela sig med klostret. Denna gång
skedde nedtecknandet dock på papper och med Asgots egen hand. Möjligen
kan de sex månaderna vara en förklaring till skillnaderna mellan de båda
källorna till inventeringen.

Asgot Svenssons brev från 7 januari 1466 är bevarat i original på papper i
Riksarkivet (SDHK nr 28518) och mäter 217 x 297 mm. Det är skrivet med 56
rader på framsidan och 23 rader på baksidan. På papperets nedre del finns spår

4 Om Birgittahuset under medeltiden se Hildebrand 1882, den än idag mest uttöm-
mande historiken. För Erik Vastessons tid se särskilt s. 222–231. Om honom se även
SBL 14, s. 349–354.

5 Cod. Vat. Lat. 5742. Anteckningarna ges ut efter en kopia av handskriften, för-
varad på Kungl. biblioteket. De viktigaste skillnaderna och likheterna mellan de båda
källorna framgår av noterna till utgåvan och översättningen.
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av ett sigill som varit påtryckt, och på baksidan en adress skriven över tre
rader. Brevet är delvis slitet och texten svårläst, särskilt på framsidans nedersta
rader och där det varit vikt.

I några fall har (troligtvis) Asgot själv gjort rättelser av brevtexten; i några
andra fall har jag gjort små ingrepp för att rätta uppenbara skrivfel. Såväl tvek-
samheter i läsningen som suppleringar och rättelser framgår av den kritiska
apparaten. Ett flertal ord, både latinska och folkspråkliga, har varit svåra att
belägga. I två fall har de fått lämnas utan förslag till lösning (petenta och
parda), i andra fall ges förslag på tolkningar i den kritiska apparaten och i
(noter till) översättningen. På vissa ord, former och ortografi verkar också
italienskan ha haft inflytande.6

I editionen markeras upplösta förkortningar endast undantagsvis för tydlig-
hets skull (med kursivering) i den kritiska apparaten. V används för konso-
nant, u för vokal; w och y återges. Såväl i som j återges med i.7 Spetsklammer
(< >) används för suppleringar, cruces († †) för att ange att ett ord verkar vara
korrupt, / för att ange ny sida (brevets baksida).8 Modern syntaktisk inter-
punktion har införts och den medeltida förlagans interpunktion återges inte.
Bruket av stora och små bokstäver har normaliserats. Siffror (romerska, ara-
biska, utskrivna) återges i utgåvan efter förlagan. I översättningen använder
jag huvudsakligen arabiska siffror. Latinets item (’vidare’) översätts endast
sparsamt.

6 Tack till fil.dr Tzortzis Ikonomou, som tittat på och hjälpt mig med några av
orden.

7 Folkspråkliga (fornsvenska) ord normaliseras dock inte utan återges exakt och
inom enkla citattecken.

8 I den kritiska apparaten används förkortningen ms för manuscriptum (dvs. Asgots
brev); seq. för sequens (-entis etc., dvs. ’följande’); s. (h.) v. för sub (hoc) verbo (dvs. ’under
(detta uppslags-) ord(et)’). För övriga förkortningar hänvisas till Risberg och Salonen,
s. 150–151.
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Religioso patri domino ac magistro Magno confessori monasterii Vastenensis.

Ista sunt bona hospitalis sancte Birgitte relicta post dominum Ericum Vastonis
rectorem predicti hospitalis anno Domini mcdlxv, xxix die mensis May:

Primo quadragintaseptem paria lintheaminum antiqua et nova subtilia.
Item vi coclearia argentea. Item xiii mensalia. Item manutergia. Item xxv5
materace. Item x pulvinaria de plumis. Item xviii auricalia. Item x cussini. Item
iiii banchalia. Item xxxviii thoralia sive cooperture antiqua et nova. Item due
vepe. Item duo tapeta. Item vi cooperture rubee. Item duo lecti de plumis.
Item xxii pulvinaria non de plumis facta. Item paria lintheaminum grossa octo.

Item vi scutelle stanne<e> magne. Item octo mediocres, quas dedit10
episcopus Birgerus de regno Swecie. Item xii parve scutelle stannee dicte
’salzer’. Item xii mediocres alie. Item xii talleria stannea. Item due tassee
stannee. Item una pelvis de electro. Item unum caldarium dictum ’kunkelyn’
wlgariter de cupro. Item duos cacabos – pro fonte mayorem – dedit dominus
Birgerus prenominatus. Item duo magni cacabi. Item vi parvi cacabi. Item15
unus cacabus magnus immuratus pro cervisia braxandi. Item xxvii ciste et pro
parte vetustate consumpte et pro parte nove. Item duo urinalia de electro.

1 Religioso…Vastenensis in tergo ms.    3 xxix…May cfr Append.,2: prima die mensis
Iunii.    6 materace] materacia exspectes.    8 lecti male iteravit ms.    10 stannee correxi,
stanne ms. |  mediocres scil. scutelle (stannee).    12 xii2 vel fort. xi post corr. ms.
16 magnus e mangnus corr. ms.
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Till fromme herr fader och magister Magnus, generalkonfessor i Vadstena
kloster.1

År 1465, den 29 maj,2 fanns följande ägodelar i Birgittahuset efter dess före-
ståndare Erik Vastesson:

Först 47 par gamla och nya tunna lakan. Vidare 6 silverskedar. 13 bord-
dukar. Handdukar. 25 madrasser.3 10 dunbolster. 18 täcken. 10 kuddar. 4
bänkkläden. 38 gamla och nya täcken eller överkast. 2 ylletäcken.4 2 vägg-
bonader. 6 röda överkast. 2 fjäderbäddar. 22 bolster som inte är gjorda av dun.
8 par grova lakan.

Vidare 6 stora tennskålar och dessutom 8 mellanstora som biskop Birger5

från Sverige skänkte. 12 små tennskålar som kallas ’salser’.6 Ytterligare 12
mellanstora. 12 tenntallrikar.7 2 tennbägare. Ett fat av mässing. En kittel av
koppar som på folkspråk kallas ’kunkelin’.8 Vidare skänkte förutnämnde herr
Birger två kärl, det större för brunnen. 2 stora kärl. 6 små kärl. Ett stort in-
murat bryggkärl för öl.9 27 skrin, somliga gamla och trasiga, andra nya. 2 mäs-

1 Magnus Unnonis (se SBL 24, s. 687–688) avgick från generalkonfessorsämbetet i
december 1465 (DV nr 777), en nyhet som alltså ännu inte hade hunnit nå Rom i
början av januari 1466.

2 Jfr texten i Cod. Vat. Lat. 5742, fol. 2v (Appendix), där Eriks dödsdag anges vara 1
juni.

3 Ordet materaca, -ae, f. har inte kunnat beläggas i denna form; se dock Nierm. och
LN, materacium (-i, n.).

4 Ordet vepa har inte kunnat beläggas i något latinlexikon. Se dock Söderwall,
’vepa 1’; jfr DS 9711 ”unam vepam”.

5 Birger Månsson (Birgerus Magni) valdes till biskop i Västerås i maj 1462 och ut-
nämndes av påven i januari 1463, då han var närvarande i Rom. Se SBL 4, s. 427–435,
och Ekström 1939, s. 175–186. För hans vistelse i Rom och Birgittahuset se även
Hildebrand 1882, s. 224–231. Hildebrands gissning (s. 220, not 3) att Birger också hade
fungerat som föreståndare där är dock felaktig (se Höjer 1905, s. 226–227 med not 1
s. 227; jfr SDHK nr 22338). Jfr även not 42 nedan.

6 Se Söderwall suppl., ’*salser’: ’såsskål, (litet) fat’.
7 Se LN, tellerium.
8 Ordet kunkelyn har inte kunnat beläggas. En möjlighet är att det är italienskans

conca (kärl) och conchiglia (snäcka, skal) som ligger bakom. Se även Nierm., concha,
’bowl, basin’. En annan möjlighet är att det syftar på fornsvenskans kännika, ’kanna’
(se Söderwall suppl., ’*kännika’).

9 Jfr SDHK nr 16923, caldariam muratam pro braxatura.
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Item due craticule ferree. Item tres †petente†. Item vii patelle bone. Item v
patelle rupte. Item una patella pro castaneis. Item unum ferrum focale dictum
’brandjarn’ cum tribus verubus. Item iii mortariola lapidea; et unum dedit20
dominus Birgerus. Item duo instrumenta, unum parvum et aliud mayus, quod
wlgariter dicitur ’runker’. Item unus palus. Item due citrulle vel chocliaria
muralia. Item vii secures. Item ix terebella magna et parva. Item iii sarre. Item
una linea angularis pro muro. Item iii cribra nova. Item duo malley. Item iii
sappuni. Item unus piccunus. Item una securis, que dicitur ’texla’. Item una25
securis, que dicitur ’twnnobindare øx’. Item unum caldarium ferreum pro
stuba. Item due capse. Item unum ferrum dictum ’hogjarn’. Item due
sappatolle. Item una mola pro bresio. Item una parva pro sinapio. Item iiii
fossoria. Item una †parda†.

Item isti sunt libri domus predicte sancte Birgitte: Primo Summa Gotfridi.30
Item textus Sexti et Clementinarum. Item Instituta. Item textus Inforciati sine
marginibus et precisus sine asseribus. Item liber de alchim<i>a ligatus asseribus
et pergameno conscriptus. Item unum psalterium cum parte breviarii de
pergameno in asseribus. Item duo breviarii integri. Item unus breviarius, quem
dedit dominus Ericus rector domus. Item unum psalterium cum communi35

18 petente non liquet.    20 unum dedit] unumdedit ms.    22 palus fort. perperam pro pala,
-ae f. |  citrulle verisim. i. q. trulle. |  chocliaria i. e. cochliaria.    23 sarre i. e. serre (vide LN
s. v. sarra).    24 malley i. e. mallei.    28 ante sappatolle verbum sappatelle (ut vid.) del. ms.
parva scil. mola.    29 parda non liquet.    30 Primo…Clementinarum cfr Append.,17: duo
libri canonum.    32 alchimia correxi, alchima ms. |  post ligatus aliquod signum del. ms.
34 unus…Ericus cfr Append.,6: dedit huic hospitali breviarium suum.
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singspottor. 2 järnhalster. 3 ”petenta”.10 7 bra pannor. 5 trasiga pannor. En
kastanjepanna. Ett trefotat järnstativ för elden, kallat ’brandjärn’.11 3 sten-
mortlar; och en skänkte herr Birger. Två redskap, ett litet och ett annat större,
som på folkspråk kallas ’runker’.12 Ett spett.13 2 murspadar eller murslevar. 7
yxor. 9 stora och små borrar.14 3 sågar. En murarlodstock.15 3 nya såll. 2 klub-
bor. 3 hackor. En pikhacka. En yxa som kallas ’texla’.16 En yxa som kallas
’tunnbindaryxa’. Ett järnkärl för spisen.17 2 lårar. Ett järn som kallas ’hugg-
järn’.18 2  hackor.19 En maltkvarn. En liten senapskvarn. 4 spadar. En ”parda”.20

Vidare innehar Birgittahuset följande böcker: Först Gottfrids Summa.21

Vidare Liber Sextus och Clementine.22 Instituta.23 Inforciatum,24 beskuren och
utan marginaler och träpärmar. En bok om alkemi som är bunden i träpärmar
och skriven på pergament. Ett psalterium med en breviariedel av pergament
och med träpärmar. Två hela breviarier. Ett breviarium som husföreståndaren

10 Ordet petente har inte kunnat beläggas men torde avse något slags köksredskap.
11 Se Söderwall, ’brander’, och KL X, sp. 93.
12 Troligen ett slags skära, ett trädgårdsredskap för ogräsrensning eller beskärning.

Se SAOB, ’runka’, efter italienskans ronca och latinets runco, -onis. Mindre troligt är att
ordet avser en bygel på ett seldon (Söderwall suppl., ’*ranker’; KL XV, sp. 114–115).

13 Det är osäkert om ordet palus, som egentligen betyder ’påle’, kan tolkas på detta
sätt. Ett alternativ är att palus är fel för pala, ’skovel’.

14 Se LN, terebellum (jfr Lewis och Short, terebrum).
15 Troligen avses ett slags vinkelhake med lod; se Svanberg 1983, s. 88.
16 Se SAOB, ’däxel (täxla)’.
17 It. stufa, lat. stuba, stufa (se Nierm.).
18 Se Söderwall, ’hugiärn’, och KL XIX, sp. 341.
19 Betydelsen av ordet sappatolla är osäker. Jfr dock Nierm., sappa, samt italienskans

zappa och zapetta (liten hacka).
20 Det är oklart vad ordet parda (som egentligen betyder ’leopard’) avser.
21 Godefridus Tranensis / Goffredo da Trani († 1245), Summa super rubricis Decretalium;

se KL VIII, sp. 231, och LdM VIII, sp. 311.
22 För dessa delar av den kanoniska rätten, Corpus Iuris Canonici, se exempelvis KL

VIII, sp. 221–225, särskilt sp. 223, och LdM III, sp. 263–270, särskilt sp. 268–269.
23 Det vill säga Institutiones Iustiniani (Corpus iuris civilis); om den romerska rätten se

exempelvis KL XIV, sp. 391–396, och LdM III, sp. 270–277, särskilt sp. 272.
24 Del av civilrätten (jämför föregående not). Om Inforciatum se särskilt LdM III,

sp. 274.
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sanctorum in pergameno coopertum asseribus et lineo. Item psalterium cum
parte breviarii modici valoris. Item breviarius in parva forma in pergameno.
Item pars breviarii secundum ordinem sancti Benedicti. Item pars psalterii in
pergameno modici valoris in quinque sexternis sive quinternis. Item unus liber
papireus in asseribus de diversis tractatibus doctorum in bona scriptura. Item40
liber parvus sermonum in pergameno et asseribus. Item liber sermonum
dominicalium in papiro eciam de sanctis ligatus in asseribus. Item liber parwus
sermonum in pergameno sine asseribus. Item liber de sacramentis in
quinternis non completus. Item diversi sermones in papiro cooperto
pergameno. Item sexterni sermonum in pergameno. Item unus breviarius45
minius monachorum. Item sermones quadragesimales. Item sermones diversi
in libro papireo. Item liber omeliarum, qui incipit per rubri<cam> ”Dominica
prima Adventus”. Item liber papireus continens modum et formam pro-
cedendi in iudiciis. Item liber de observandis circa missarum sole<m>pnia,
quando episcopus vel cardinalis celebrat. Item liber de Regula Salvatoris. Item50
liber Revelacionum ad reges in pergameno. Item liber primus et secundus
Revelacionum, quem scripsit dominus Ericus. Item psalterium et pars breviarii
in papiro modici valoris. Item unus breviarius in pergameno parvus secundum
conswetudinem ecclesie Compostelle. Item liber oracionum propositarum in

42 dominicalium] dominicalium ms. |  ante sanctis 5– 6 litt. (stanil ut vid.) del. ms.
asseribus…asseribus] asseribus … asseribus (fort. assere … assere legendum) ms.    47 ante
omeliarum litt. h (vel fort. li) del. ms. |  rubricam] rubri ut vid. ms.; ante hoc verbum litt. u
vel ii (ut vid.) del. ms.    49 solempnia correxi, solepnia ms.    53 ante papiro verbum
pergameno del. ms.   54  conswetudinem litt. tu vix leg. propter detrimentum.
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herr Erik skänkte.25 Ett psalterium med Commune Sanctorum på pergament
omsluten med träpärmar och linne. Ett psalterium med breviariedel av
måttligt värde. Ett breviarium i litet format på pergament. En del av ett bene-
diktinskt breviarium. En del av ett psalterium av måttligt värde på pergament
i fem sexterner eller kvinterner.26 En pappersbok i träpärmar om olika lärdas
avhandlingar, skriven med god skrift. En liten bok med predikningar på perga-
ment och med träpärmar. En bok med söndags- och helgonpredikningar på
papper och bunden i träpärmar. En liten predikobok på pergament utan trä-
pärmar. En bok om sakramenten i kvinterner som inte är färdigställd. Diverse
predikningar på papper som omslutits med pergament. Sexterner av perga-
ment med predikningar. Ett mönjerött27 munkbreviarium. Predikningar för
fastan. En pappersbok med diverse predikningar. En bok med homilier som
börjar med rubriken ’Första söndagen i advent’. En pappersbok som beskriver
rättegångsförfaranden. En bok med föreskrifter för när en biskop eller kardinal
firar högmässan. En bok med Frälsarregeln.28 Konungaspegeln på perga-
ment.29 Första och andra boken av Uppenbarelserna,30 som herr Erik har
skrivit. Ett psalterium och en del av ett breviarium av måttligt värde på
papper. Ett litet breviarium på pergament enligt bruket i Santiago de Com-
postela. En bok innehållande framställningarna i konsistoriet inför Urban an-
gående den heliga Birgittas kanonisation.31 Försvaret av den heliga Birgittas

25 Troligtvis är detta det breviarium som enligt anteckningen på fol. 2v i Cod. Vat.
Lat. 5742 (se inledningen ovan och Appendix) Erik själv hade skrivit.

26 Om dessa skrivhäften eller lägg om 10 och 12 blad se KL IX, sp. 552.
27 Se SAOB, ’mönja’.
28 Regula Sancti Salvatoris, utg. Eklund 1975.
29 Liber celestis Imperatoris ad reges (Sancta Birgitta, Revelaciones VIII), utg. Aili 2002.
30 Sancta Birgitta, Revelaciones I, utg. Undhagen 1977; Revelaciones II, utg. Undhagen-

Bergh 2001.
31 Framställningen inför påve Urban VI bör ha gjorts mellan den 18 april 1378, då

denne tillträdde, och den 3 mars 1379, då den omtalas. Möjligen har den gett upphov
till den kommission Urban tillsatte den 15 december 1378 (A&P, s. 3–5). Angående
handlingarna från den heliga Birgittas kanonisationsprocess och framställningarna
inför påven, se A&P, s. xxxvi–xliv och s. 643–648.
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consistorio ante Urbanum super canonizacione sancte Birgitte. Item defens-55
orium Revelacionum sancte Birgitte. Item liber miraculorum sancte Birgitte in
papiro. Item hystoria de sancto Anthonio et sancto Eustachio. Item
declaraciones articulorum domini Iohannis cardinalis Sancti Sixti. Item
hystoria sancte Birgitte in papiro. Item hystoria sancte Birgitte in pergameno.
Item liber statutorum Regule Sancti Salvatoris. Item epistole Senece ad60
Lucilium in vi quinternis papiri. Item liber de passione Domini in lingwa
gotica. Item quinternus de benediccionibus mayoribus salis et aque. Item
Computus Iudaycus. Item textus Alexandri de Villa Dei. Item pauca disputata
super De anima. Item unus liber de miraculis sancte Katerine, filie beate
Birgitte, collectus in rubeo coreo. Item liber miraculorum venerabilis domine65

61 Lucilium correxi, Lucillum (e Luciolum corr. ut vid.) ms.    64 anima male iteravit (ut
vid.) ms.
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Uppenbarelser.32 En pappersbok med Birgittamirakler.33 Sankt Antonius och
sankt Eustachius levnadsberättelser.34 Artikelutläggningarna av herr Johannes,
kardinal av San Sisto.35 Den heliga Birgittas levnadsberättelse på papper. Den
heliga Birgittas levnadsberättelse på pergament.36 En bok med Frälsarregelns
statuter.37 Senecas brev till Lucilius38 i 6 kvinterner på papper. En bok med
Kristi lidandes historia på folkspråk.39 En kvintern med de större välsignel-
serna över salt och vatten. En Computus Judaicus.40 En text av Alexander de
Villa Dei.41 Några utläggningar om (Aristoteles) De anima. En bok om den
heliga Katarinas, den heliga Birgittas dotter, mirakler,42 inbunden i rött

32 Om angreppen mot och försvaret av den heliga Birgittas Uppenbarelser vid Basel-
konciliet på 1430-talet, se exempelvis Westman 1911, s. 277–289. För de olika försva-
rarna och deras skrifter se särskilt a.a., s. 278–279. Boken i Birgittahuset kan möjligen
ha varit en samling av försvarsskrifterna att jämföra med C 518 i Uppsala Universitets-
bibliotek med ursprung i Vadstena (se MHUU 5, s. 307–312). Jfr även not 35 nedan.

33 Angående olika Birgitta-mirakelsamlingar, se Fröjmark 1992, s. 31–43.
34 Ordet historia kan avse levnadsberättelser i form av (rim)officium (se GMLS, his-

toria, 3); jfr Undhagen 1960, s. 5–6.
35 Det vill säga Johannes de Turre Crematas (Juan de Torquemada) försvar av de 123

artiklar ur Uppenbarelserna som angripits i samband med Baselkonciliet (jfr not 32).
Johannes Torquemada hade uppenbarligen hjälpt birgittahusets förre föreståndare
Erik Vastesson; se SDHK nr 26560 och 27329. Se även not 57 nedan.

36 Kan avse Birger Gregerssons Birgitta-officium (utg. Undhagen 1960); jfr not 34.
37 Det är oklart om detta endast innebär ett annat exemplar av Frälsarregeln, en

annan redaktion av den, eller senare tilläggsstatuter såsom prior Petrus Additioner.
För regeln (Regula Sancti Salvatoris), se Eklund 1975; angående Addiciones, se Vitalis
1995.

38 Lucius Annaeus Seneca, Ad Lucilium epistulae morales.
39 Med folkspråk (lingwa gotica) avses troligtvis fornsvenska (se GMLS, Gothicus,  2.  b).
40 Handbok för beräkning av den judiska tideräkningen (kalendern).
41 Den åsyftade texten är med största sannolikhet hans lärodikt i latinsk grammatik,

Doctrinale, ett av de standardverk som användes i undervisningen över hela Europa.
42 Troligen är det Ulf Birgerssons Katarina-biografi som åsyftas (färdigställd senast

1427). Vid tiden för nedtecknandet av detta inventarium hade ännu inte arbetet med
att åstadkomma en kanonisation av Katarina inletts på allvar. Det kan således inte
vara fråga om de mirakelberättelser som sammanställdes inför kanonisationsprocessen.
I januari 1464 (SDHK nr 28243) skrev dock den tidigare nämnde Birger Månsson (jfr
not 5) till Vadstena kloster om vad han uträttat under sin tid i Rom (1462–1463),
bland annat rörande Katarinas kanonisation. För Katarinabiografin, Vita Katherine och
kanonisationsprocessen, se Fröjmark 1992, s. 50–65 och 144–168.



282

Sara RISBERG

Ingeridis de regno Swecie. Item omelie in parvo quinterno. Item unum missale
antiquum. Item unum missale parvum. Item unum graduale cum notis. Item
media pars biblie. Item hore beate virginis in pergameno. Item oracionale
domini Erici. Item aliud oracionale et alii parvi libri modici valoris.

Ista pertinent ad capellam: Primo iiii calices; quartum et maximum dedit70
dominus Ericus. Item quinque coopertoria corporalium. Item corporalia. Item
quinque casule. Item iiii albe. Item iiii stole. Item quinque humeralia. Item vii
singuli. Item duo manipuli. Item quinque antependia. Item xi palle. Item tria
manutergia magna et duo parva. Item suprema pars baculi pastoralis. Item
mitra pontificalis. Item quedam vestis depicta pro funeribus. Item quinque75
cussini de cerico. Item suppellicia iii. Item candelabera cupria ii. Item duo
ferrea. Item una p<yx>is pro viatico mo<r>tuorum. Item pro mon<stranci>a
sacramenti. Item duo altaria portabilia. Item una casseta plena sanctorum
reliquiis. Item sex turrabulla parva. Item campana modicum mayor. Item una
ymago Salvatoris cum duobus annulis. Item duo antiqui crucifixsi. Item due80
ymagines sancte Marie. Item unum turribulum cupreum. / Item balteus
argenteus, quem portavit sancta Birgitta in iuventute. Item una manus

66 unum…parvum cfr Append.,17: unum missale magnum.    70 iiii calices cfr
Append.,12: tres calices deaurati. |  quartum…Ericus cfr Append.,7: unum calicem (scil.
dedit Ericus) de maioribus.   71 corporalia cfr Append.,12: octo corporalia.   72 albe] alle
ut vid. ms.    73 singuli i. e. cingula. |  quinque antependia cfr Append.,18: quinque
antependia altarium. |  xi palle cfr Append.,14: sunt xi palle.    75 funeribus correxi,
fumeribus ms. |  quinque…cerico cfr Append.,18: quatuor cussina et Append.,19: unus
pannus de serico.    76 cerico i. e. serico. |  ante suppellicia litt. spppel (ut vid.) del. (in lin.
sup.) ms. |  suppellicia iii cfr Append.,19: quatuor superpellicia. |  candelabera…ferrea cfr
Append.,16: quatuor candelabra parva.    77 una…sacramenti cfr Append.,15: una pyxis
pro viatica mortuorum et alia pro monstrancia sacramenti. |  pyxis litt. yx supplevi; non
leg. propter detrimentum. Cfr Append.,15. |  mortuorum] motuorum vel sim. ut vid. (vix leg.
propter detrimentum). Cfr Append.,15. |  monstrancia litt. stranci supplevi; non leg. propter
detrimentum. Cfr Append.,15.    78 duo…portabilia cfr Append.,16: duo altaria portabilia
consecrata. |  casseta i. e. capsetta; vide Nierm. s. h. v. (cfr etiam capsa et capsella).
casseta…reliquiis cfr Append.,17: casseta plena sanctorum reliquiis.    79 turrabulla ut
vid.; i. e. turibula.    80 ymago…annulis cfr Append.,19: ymago infancie Salvatoris.
annulis ut vid.; vix leg. propter detrimentum. |  duo…crucifixsi cfr Append.,20: altera (scil.
ymago?) crucifixi. |  crucifixsi i. e. crucifixi. |  due correxi, duo ms. |  due…Marie cfr
Append.,20: due ymagines sancte Marie.    81 turribulum cupreum cfr Append.,21:
turribulum stanneum. |  balteus…iuventute cfr Append.,21: balteus argenteus, quem
portabat beata Birgitta in iuventute.    82 manus argentea cfr Append.,22: manus
argentea.
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läder.43 En bok med den vördnadsvärda fru Ingrids av Sverige mirakler.44

Homilier i en liten kvintern. Ett gammalt missale. Ett litet missale. Ett
graduale med notation. Mittendelen av en bibel. Jungfru Marie tidegärd på
pergament. Herr Eriks bönbok. Ytterligare en bönbok och några andra små
böcker av måttligt värde.

Följande föremål hör till kapellet:45 Först 4 kalkar; den fjärde och största
skänkte herr Erik. Vidare 5 kalkklädesfodral. Kalkkläden. 5 mässhakar. 4 albor.
4 stolor. 5 axeldukar. 7 gördlar. 2 handlin. 5 altarkläden. 11 altardukar. Tre
stora och två små handkläden. Vidare den översta delen av en biskopsstav. En
biskopsmitra. En broderad begravningsskrud. 5 silkesdynor. 3 röklin. 2 kande-
labrar av koppar och 2 av järn. En pyxid som budkar;46 och en som sakra-
mentsmonstrans. 2 resealtaren. Ett skrin fullt av helgonreliker. 6 små rökelse-
kar. En lite större klocka. En Kristusbild med två ringar.47 2 gamla krucifix. 2
bilder på Jungfru Maria. Ett rökelsekar av koppar. Ett silverbälte som den
heliga Birgitta bar i sin ungdom. En hand i silver.48 Ett järn att baka nattvards-

43 Det är frestande att tro att denna bok är identisk med den i processakterna om-
talade libellus rubeus. Även om den tydligen också funnits i Birgittahuset i Rom har den
troligen tillkommit senare. Se Fröjmark 1992, s. 57, och Collijn 1942–1946, s. ii–iii
med vidare hänvisningar.

44 Ingrids mirakelsamling är idag förlorad. Miraklerna låg dock till grund för de för-
hör som hölls i samband med Konstanz-konciliet år 1417, som förberedelse till kanoni-
sationsprocessen. Av materialet härifrån återstår två fragment, vilka påträffats i
Köpenhamn som bokomslag. Se Fröjmark 1992, s. 68 och 70–71.

45 Se KL X, sp. 619–637 för flertalet av följande liturgiska kärl och textilier; för alta-
rets klädsel se även KL I, sp. 115–120.

46 För sockenbud och de kärl som användes för att transportera hostian i till den
sjuke eller döende, se KL XVI, sp. 361–366, och Fallberg Sundmark 2008, särsk.
s. 69–76.

47 Det är oklart vad dessa två ringar (läsningen är dock osäker; jfr app. crit.) syftar på,
men möjligen kan det vara fråga om ringar eller öglor för upphängning av bilden.

48 Sannolikt åsyftas ett s.k. talande relikvarium, ett relikskrin som tagit form av inne-
hållet. Se KL XIV, sp. 57–58.
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argentea. Item unum ferrum, cum quo cocuntur hostie. Item duo ferra
excisoria. Item unus ciphus argenteus. Item caldarium pro aqua benedicta.
Item una ampulla parva plena reliqueis. Item littera confirmacionis donacionis85
hospitalis sancte Birgitte data a sanctissimo domino papa Eugenio quarto, que
facit mencionem de instrumento donacionis.

Item xxx sponde in omnibus cameris. Item octoginta novem asseres de
castaneis pro edificio et reparacione domus. Item quinque butte pro vino
preparate. Item tres medie buctes. Item butticelle vii. Item sex vasa deputata90
pro vestibus lavandis.

Ego Asgotus Swenonis rector modernus hospitalis sancte Birgitte omnia
ista prescripta sub manu publica et in pergameno, <que> misi cum domino in
Christo patre Iohanne episcopo Scarensi, percepisse et vidisse vos dubito. Ideo
presentes ex superhabundanti scribo; et admiror vehementer, cur non merui95
ad scripta mea vobis directa cum quibusdam peregrinis responsa. Non me
delectat hic diu moram ducere; sed quod feci et facio, ob amorem sancte
Birgitte et regnorum Swecie et Norwegie factum est, ne Almani, Ytalici vel
Daci intrarent ad discipandum bona dicti hospitalis ordinata pro pauperibus
peregrinis. Satis eciam rogatus fui per dominum cardinalem Sancti Syxti100
protectorem domus et dominum episcopum Scarensem, priusquam dictam
domum acceptavi, ut ipse magis novit ore referre quam ego scribere calamo
vacillanti. Item nullam pecuniam recepi ex parte domus nisi unum ducatum et
quattuor grossos papales cum iiii bolenninis. Domus vero indebitata et
obligata erat primo domino Haluardo canonico Arosiensi xiiii ducatos, quos105

83 ferrum…excisoria cfr Append.,23: unum ferrum, in quo coquntur hostie et alia duo
ferra excisoria.    84 ciphus i. e. scyphus.   85 reliqueis i. e. reliquiis.    88 sponde litt. d vix
leg. ms.    90 buctes i. e. buttes.    93 prescripta e prescriptura (ut vid.) corr. ms.    94 vos
supra lin. add. ms.   95 presentes scil. litteras. | cur supra lin. add. ms.   99 discipandum i. e.
dissipandum.    100 fui ut vid., fort. post corr. vel cum sign. abbr. superfluo ms.    102 ante
acceptavi verbum acceptam (ut vid.) del. ms.    104 bolenninis] bolenninis (i. e. bolonninis)
ms. |  post vero litt. ob (cfr seq. verbum obligata) del. ms.    105 erat (ut vid.) supra lin. add.
ms.
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bröd med.49 2 skärjärn.50 En silverbägare. Ett kärl för vigvattnet. En liten
kanna full med reliker. Vidare stadfästelsebrevet för donationen av den heliga
Birgittas gästhus som den heligaste påven Eugenius IV utfärdade och som om-
nämner donationsurkunden.51

Vidare (sammanlagt) i alla rum 30 säng(ram)ar. 89 kastanjebrädor för att
bygga och reparera i huset. 5 tunnor52 för vin. 3 mellanstora tunnor.53 7 små-
tunnor.54 6 kar avsedda för att tvätta kläder.

Jag, Asgot Svensson, nuvarande föreståndare för den heliga Birgittas gäst-
hus, skickade ovanstående text, som skrivits av en notarie och på pergament,
med fader Johannes, biskop i Skara,55 men jag tvivlar på att ni har fått och sett
det.56 Därför skriver jag detta ännu en gång; och jag undrar uppriktigt varför
jag inte fått svar på mina skrivelser till er med några pilgrimer. Jag vill inte
stanna kvar här länge; men vad jag gjort och gör har skett av kärlek till den
heliga Birgitta och Sveriges och Norges riken, för att inte tyskar, italienare
eller danskar ska komma och plundra gästhuset, inrättat för fattiga pilgrimer,
på dess ägodelar. Jag tillfrågades även särskilt av husets beskyddare, kardinalen
av San Sisto,57 och Skarabiskopen,58 innan jag antog (styrelsen över) detta hus,
såsom han själv bättre kan berätta muntligen än vad jag kan skriva med dar-
rande penna. Vidare har jag inte mottagit några pengar för husets räkning, för-
utom en dukat och fyra påvliga grotar med 4 bolognamynt. Men huset hade
skulder, först till Västeråskaniken Halvard på 14 dukater, vilka jag betalade

49 Se KL XII, ”Oblat, oblatjärn”, sp. 485–488.
50 Möjligen kan detta skärjärn även det ha med oblattillverkningen att göra och då

syfta på den stans eller utstickare som man tog ut oblaten med. Se KL XII, sp. 486.
51 Jfr SDHK nr 12339 (och SDHK nr 14401).
52 Se Du Cange och Latham, butta, buttis, buza etc.
53 Se föregående not.
54 Se Du Cange, botticellus, och jämför föregående noter.
55 Att Johannes Marquardi (Hans Markvardsson) befann sig i Rom i maj–juni 1465

som vald biskop av Skara framgår av SDHK nr 44657, 40233 och 40234. Av SDHK nr
28477 framgår att han var tillbaka i Sverige och Skara i september samma år.

56 Inga spår finns av detta tidigare brev.
57 Dvs. Johannes de Turre Cremata (se not 35 ovan).
58 Hans Markvardsson; se not 55 ovan.
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solvi de pecunia propria domino domino Petro nuncio domini electi
Arosiensis. Item Petro Fynboo quinque florenos Reynenses. Item famulo in
domo Nicholao tres Reynenses florenos. Item Helene promptrici in domo
quinque florenorum. Item duobus aliis cuilibet eorum unum ducatum de
camera. Ista omnia de propriis solvi domo non habente et plura alia pro110
expensis et requisitis in domo. Peto igitur vos pro expositis satisfacere et
domui de alio provisore providere, ut sepius superioribus temporibus lacius
significavi. Valete in omnium Redemptore feliciter et longevo. Ex Roma anno
Domini Mcdlxvi, in crastino Epyphanie.

Asgotus115

115 Asgotus] Asgotus ms.
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med egna pengar till herr Peter, den valde Västeråsbiskopens sändebud.59

Vidare Petrus Fynbo fem rhenska gyllen. Vidare husets tjänare Nicolaus tre
rhenska gyllen. Vidare husets hushållerska Helena60 fem floriner. Vidare ytter-
ligare två personer en kammardukat vardera. Allt detta och åtskilligt mer för
husets utgifter och nödtorft har jag betalat med egna medel, eftersom huset
inte hade några. Därför ber jag er att ersätta mig för dessa utgifter och utse en
annan föreståndare för huset, såsom jag så ofta tidigare vitt och brett uttryckt.
Lev väl och länge i allas vår Återlösare. Rom, dagen efter Trettondagen i Her-
rens år 1466.

Asgot

59 För Halvard Petersson se Ekström 1939, s. 524–525; för den valde Västeråsbis-
kopen Lydeke Abel se a.a., s. 186–199; för dennes ombud Peter Johansson se a.a.,
s. 188, 471–473 och Ekström 1949, s. 204. Samtliga finns belagda i Vatikanarkivets
registervolymer, Halvard år 1462 (SDHK nr 44656), Lydeke Abel och Peter Johansson
år 1465 (SDHK nr 44658–44661). Halvard nämns också av Erik Vastesson i ett brev
till Vadstena kloster (SDHK nr 27958).

60 Petrus Fynbo, Nicolaus och Helena har inte kunnat identifieras. Dock har en
”Johannes Petri alias Finbo”, predikarbroder från Lunds stift, lämnat in en supplik 4/8
1463 (K. H. Karlssons Vatikanavskrifter, Suppliker, RA). En möjlighet finns att det är
fråga om samma person och att namnet skrivits fel, antingen här eller i Vatikanens
register.
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Appendix

Anno Domini mcdlxv, prima die mensis Iunii, hora xiiii diei, migravit a presenti
seculo honorabilis ac devotissimus vir dominus Ericus Vastonis clericus
Lincopensis dyocesis regni Swecie, qui laudabiliter rexit istud hospitale sancte
Birgitte de Swecia; et ante dies obitus sui edificavit novam domum lapideam in5
curia circa puteum consumavitque opus. Item dedit huic hospitali breviarium
suum, quod manu sua conscripserat. Item unum calicem de maioribus, qui novus
est. Item

Item dominus Boecius Diwre miles de Swecia, qui stetit hic tempore Nicolai
quinti, dedit togam suam viridem et tunicam etc., de qua facta est una casula, de10
damasco meliori.

Iste sunt res, que pertinent ad cappellam: Primo tres calices deaurati et octo
corporalia; et quartum dedit dominus Ericus. Item sex coopertoria corporalium et
tria paramenta altarium et totidem indumenta. Item abextra sunt xi palle et duo
paria ampullarum. Item una pyxis pro viatica mortuorum et alia pro monstrancia15
sacramenti. Item quatuor candelabra parva et duo altaria portatilia consecrata.
Item unum missale magnum et duo libri canonum. Item casseta plena sanctorum
reliquiis et tria tintinnabula parva. Item quinque antependia altarium et quatuor
cussina. Item quatuor superpellicia et unus pannus de serico. Item una ymago
infancie Salvatoris et altera crucifixi. Item due ymagines sancte Marie et unum20
turribulum stanneum. Item unus balteus argenteus, quem portabat beata Birgitta
in iuventute. Item una manus argentea et unum Agnus Dei deargentatum. Item
unum ferrum, in quo coquntur hostie et alia duo ferra excisoria.

7 unum calicem scil. dedit.    8 post Item1 verba vel litt. desunt, vel fort. hoc verbum Item
delendum est. Vide translationem, notam 61.    9 verba miles…Swecia supra lin. scripta.
13 verba et1…Ericus in marg. alia manu scripta.   19 cussina] cussini exspectes.
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Appendix

I Herrens år 1465, första dagen i juni månad, i den 14 timmen, lämnade den vörd-
nadsvärde och fromme Erik Vastesson, klerk från Linköpings stift i Sverige,
jordelivet. Han styrde detta den heliga Birgitta av Sveriges gästhus på ett
berömligt sätt; och innan han dog byggde han ett nytt stenhus på gården vid
brunnen och han fullbordade arbetet. Vidare gav han åt gästhuset sitt breviarium,
som han själv skrivit. Vidare en av de större kalkarna, som är ny. Vidare …61

Vidare skänkte riddaren Bo Djure62 från Sverige, som uppehöll sig här under
Nicolaus V:s tid,63 sin gröna mantel och en rock av bättre damast,64 som det
tillverkades en mässhake av.

Följande saker hör till kapellet:65 Först tre förgyllda kalkar och åtta kalkkläden;
det fjärde skänkte herr Erik. Vidare sex kalkklädesfodral och tre altarskrudar samt
lika många altardukar. Därutöver finns 11 altardukar och två par mässkannor.
Vidare en pyxid som budkar; och en som sakramentsmonstrans. Vidare fyra små
kandelabrar och två invigda resealtaren. Vidare ett stort missale och två kyrko-
rättsböcker. Vidare ett skrin fullt av helgonreliker och tre små klockor. Vidare fem
antependier och fyra (bok)dynor. Vidare fyra röklin och en silkesduk. Vidare en
bild av Frälsaren som barn och en annan av honom som korsfäst. Vidare två
Mariabilder och ett rökelsekar i tenn. Vidare ett silverbälte som den heliga Birgitta
bar i sin ungdom. Vidare en hand i silver och en silverbild av Guds lamm.66 Vidare
ett järn att baka nattvardsbröd med och ytterligare två skärjärn.67

61 Stycket i anteckningen avslutas med Item mitt på en rad. Skrivaren kan ha avsett
att fortsätta uppräkningen av föremål, eller av misstag påbörjat nästa stycke, som följer
en bit ner på sidan.

62 Bo  (Karlsson)  Djure,  son till Karl Tordsson Bonde. Om honom se  SBL 5,  s. 320–321.
63 Nicolaus V var påve 1447–1455.
64 Ordet damascus finns belagt i Latham. Jfr även SAOB, ’damast’.
65 Se not 45.
66 Troligen åsyftas en silverkapsel som gjordes åt ett pilgrimsmärke av vax, båda med

en bild av Guds lamm. Se KL I, sp. 58–60.
67 Se not 49–50 ovan.
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Biblia pauperum i några uppländska medeltidskyrkor

Christina Sandquist Öberg

Under senmedeltiden kom bilder och texter hämtade från bokverket Biblia
pauperum (fortsättningsvis BP) att spridas runt om i Europa, främst norr om
Alperna. Detta verk kan betraktas som ett kompendium med bildframställ-
ningar och texter som behandlar Jesu Kristi liv och död ur ett typologiskt per-
spektiv, och det blev med tiden så populärt att det i mitten av 1400-talet också
trycktes med den tidens nya uppfinning, blocktrycket.1

Tanken med denna uppsats är att följa ett urval texter ur BP, och se hur de
kommit till användning i några uppländska kyrkor, specifikt då hur ursprungs-
verkets uttryck genom kombinationen bild och text har överförts och even-
tuellt förändrats och utvecklats i ett nytt medium, nämligen kalkmålningar.
Som filolog har mitt huvudintresse naturligt nog legat på det skrivna ordet,
och jag har för denna undersökning använt mig av ett eklektiskt tillvägagångs-
sätt och från ett blad i BP valt en text vardera av de tre olika typer som före-
kommer i detta verk: En lectio, en profetutsaga och en leoninsk hexameter. Jag
kommer att följa dessa texter från deras ursprungliga sammanhang i BP och se
hur de använts i sin nya konstellation i vardera tre kyrkor i Uppland och
genom  olika  metoder försöka belysa skilda aspekter av dem  i   deras nya kontext.

Som underlag för denna undersökning har jag använt det ännu ej
publicerade materialet i mitt pågående projekt ”Medeltida textskatt i
uppländska kyrkor” samt det år 2009 publicerade textstoffet i volym II av
Albertus Pictor – målare av sin tid.2

1 Schreiber (red. Heitz) 1903, s. 35; jfr Henry 1987, s. 4.
2 Sandquist Öberg 2009.
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Bakgrund

Utvecklingen av den typologiska bibeltolkningen
Biblia pauperum ingår i en utveckling av den typologiska bibeltolkningen som
betonar den grundläggande föreställningen att det finns ett ömsesidigt sam-
band mellan profetiorna i Gamla Testamentet och de senare händelserna i Nya
Testamentet. Jesus själv återknyter enligt evangelierna på detta sätt till
händelser i Gamla Testamentet för att klargöra sin egen roll.

Ett viktigt led i detta sätt att tolka bibeln är de målningar från början av
1000-talet som fanns i domen i Mainz och som visserligen var ordnade utifrån
ett kronologiskt perspektiv men där även typologiska antydningar fanns. Före-
komsten av typologiska framställningar ökade sedan under andra hälften av
1000-talet och början av 1100-talet i Tyskland, något senare i Frankrike och
England.3 Bilderna beledsagades ofta av tituli som till en början skrevs på
klassicerande hexameter men senare även försågs med rim, framför allt den s.k.
leoninska hexametern.

Allt detta hade stor betydelse för tillkomsten av BP. Vad gäller Nicolas de
Verduns altare i Klosterneuburg nära Wien, vilket tillkom 1181, kan man se ett
ännu starkare samband. Detta altare smyckas av 51 emaljtavlor av vilka 45
bildar 15 grupper som omfattar en scen från Nya testamentet i centrum om-
given ovanför resp. under av ett arketypiskt motiv från Gamla testamentet.
Varje bild ackompanjeras av en leoninsk hexameter.

Tillkomst, datering, namn och ursprungligt syfte
Enligt tidigare forskning sammanställdes BP i Sydtyskland mot slutet av 1200-
talet,4 eller rent av kort före mitten av 1200-talet.5 Verkets uppkomst skulle
kunna kopplas till någon orden6 men det är oklart vilken.7

Namnet Biblia pauperum återfinns endast i två av det stora antalet bevarade
handskrifter. Å andra sidan användes namnet under medeltiden även för andra
bokverk av liknande art.8 Det förefaller alltså som om namnet ursprungligen
snarare syftat på en typ av böcker än på ett specifikt verk.

3 Cornell 1925, s. 123.
4 Henry 1987, s. 16.
5 Schmidt 1959, s. 87; Schmidt 1962, s. 33.
6 Henry 1987 s. 18; Banning [1984] 1991 s. 7.
7 Schmidt 1962, s. 33.
8 Schmidt 1959, s. 118–119.
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Vad detta namn – De fattigas bibel – står för har fortfarande inte klarlagts,
men det var utan tvivel inte en bok för fattiga människor. Böcker var under
medeltiden som bekant synnerligen dyrbara och införskaffandet krävde ansen-
liga ekonomiska resurser. Vilka kunde då pauperes syfta på? Man har bland
annat menat att BP kunde ha tjänat som utgångspunkt för predikningar och
att franciskaner, som ju kallades pauperes, kunde ha använt den.9

Syftet med BP har alltså inte kunnat fastställas, lika litet som dess funktion.
Det finns heller inga medeltida uppgifter om detta10 men flera hypoteser har
framförts. Bland annat har BP beskrivits som ett hjälpmedel vid meditation11

och ”an illustrated Book of Hours”.12 Kanske var bladen rentav till för att
sättas upp på väggen.13

Även om alltså syftet och funktionen hos BP behöver undersökas grundligt,
har jag redan tidigare14 framkastat teorin att de ursprungliga handskrifterna av
detta verk kan ha varit kompendier eller planscher tänkta för studerande av
den heliga Skrift, troligen i första hand blivande präster.15

BP ska till en början bara ha bestått av 34 eller 36 blad och slutat med Marie
kröning.16 Inledningen av den 40-bladiga BP utgörs av Bebådelsen och slutet
av Själarnas kröning. Det finns också ett 50-bladigt tryck, som även innehåller
bland annat Jungfru Marias sorger och glädjeämnen.17

Handskrifter av BP spreds alltså i Europa och verket uppnådde med tiden så
stor popularitet att det, som nämnts, i mitten av 1400-talet ansågs värt att fler-
faldiga med den tidens nya tryckteknik, blocktrycket, som innebar att man
skar ut en hel sida, bilder och text, ur ett träblock och använde det för tryck-
ning. Av den 40-bladiga BP med latinsk text utkom tio sådana utgåvor. År

9 Henry 1987, s. 18 och Banning 1991, s. 7.
10 Henry 1987, s. 4.
11 Henry 1987, s. 18.
12 Henry 1987, s. 18.
13 Henry 1987, s. 18.
14 Sandquist Öberg 2007, s. 181.
15 Belägg för denna teori kan man finna i ett appendix till en handskrift av Speculum

humanae salvationis från Kremsmünster (faksimil-ed. Graz 1972), som på fol. 59r inleds
med orden Incipit biblia pauperum. Författaren anger där som sitt syfte att, p.g.a. Bibelns
omfattande materia och bristen på böcker för de scholares som önskade råda bot på sin
okunnighet därom, komprimera den bibliska historien i ett kortare verk. Kanske är det
dessa scholares som omnämns som pauperes.

16 Henry 1987, s. 4; Banning 1984 (1991) s. 10.
17 Banning [1984] 1991 s. 10.
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1470 utgavs även en version på tyska.18 Den första utgåvan tryckt med lösa
typer på Gutenbergs manér kom någon gång under åren 1460−1470 och
följdes senare av flera.19

Spår av Biblia pauperum i europeisk konst
I korsgången till domen i Brixen, Sydtyrolen,20 kan vi än idag uppleva färg-
sprakande bildframställningar försedda med texter hämtade från BP. Även
Frankrike, England, Tyskland och Danmark uppvisar på samma sätt inflytande
från BP i såväl måleri och skulptur som bildtexter.

En av dem som mer och mer under sin långa verksamhetsperiod kom att
utgå från bildmotiv och texter i den 40-bladiga versionen av blocktrycket BP
var Albertus Pictor (Albrecht Immenhusen), den tyskbördige målare som
verkade i Sverige från slutet av 1460-talet fram till början av 1500-talet och
som tillsammans med sin verkstad målade valv och väggar i trettiosex för oss
kända kyrkor, huvudsakligen i Mälardalen. Vad gäller bildmotiven har
Albertus influerats såväl av de enskilda motiven som av kompositionen hos
träsnittssidorna. Vad gäller texterna i de rikligt förekommande språkbanden
har han inte bara inspirerats utan helt uppenbart haft BP som förlaga.

Efterföljare till Albertus arbetade inom samma tradition, men även andra
kyrkomålare i Uppland inspirerades av BP. Så återfinns t.ex. både bildfram-
ställningar och texter från detta verk i Roslagsbro kyrka som daterats till 1471.
Likaså i kyrkor, som av konstvetenskapen betecknas som sen tierpstyp eller
renässanstyp, återfinns material från BP. Beträffande andra målarskolor i Upp-
land, exempelvis den s.k. Mälardalsskolan, så finns även där influenser från det
typologiska framställningssättet,21 men de språkband som är bevarade har i
min undersökning visat sig vara för otydliga för att man ska kunna avgöra om
BP varit förlaga. Utanför Uppland är Risinge gamla kyrka i Östergötland från
1430-talet ett tidigt exempel på inspiration från BP. Här återfinns bland annat
en hel bildkomposition med Maria som centralt motiv, där halvrundlar med
bilder beledsagas av texter bland annat från BP. Dessa skiljer sig dock något
från det 40-bladiga blocktrycket.22 Även kyrkor i Västergötland uppvisar spår
av BP.23

18 Schreiber (red. Heitz) 1903, s. 35.
19 Schreiber (red. Heitz) 1903, s. 36.
20 Cornell 1925, s. 192.
21 Nilsén 1986, s. 305.
22 Jfr Nisbeth 1995, s. 55.
23 Hernfjäll 1993, t.ex. s. 100, 123.
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Sammantaget kan man konstatera att BP hade en mycket stor betydelse
som inspiration för skilda konstarter under senmedeltiden.

Beskrivning av en sida i den 40-bladiga Biblia pauperum: Jesu dop
Jag har för denna uppsats utgått från det blad i BP som behandlar Jesu dop,24

ett vanligt förekommande motiv i de uppländska kyrkorna, vilket där dess-
utom erbjuder exempel på samtliga typer av de på BP-bladet företrädda text-
typerna. Jag utgår här från detta blad för att beskriva en BP-sida. Centralt på
sidan finns, som på alla blad, en bildscen ur Nya testamentet, i detta fall före-
ställande just Jesu dop, flankerad av två typologiska bildmotiv ur Gamla testa-
mentet: Vandringen över Röda havet och Spejarna med druvklasen. Överst på
sidan återfinns två lectiones, en längre text som är ett utdrag eller en samman-
fattande text ur Gamla testamentet som inleds med ordet legitur. Dessa texter
ställs i ett typologiskt perspektiv samman med ett utsnitt ur Nya testamentet
och anknyter till bildmotiven på ömse sidor om huvudmotivet.

Lectio 1:

Legitur in Exodo XIIII:o capitulo, quod pharaoh, cum persequeretur filios Israel cum
corribus et equitibus, intravit mare rubrum post filios Israel, et Dominus reduxit aquas
maris super eos: et ita liberavit populum suum de manu inimici persequentis, ita et
nunc per aquas baptismi a Christo consecratas populum christianum a vinculis
originalis peccati liberavit.25

Det står att läsa i 2 Mos. kap. 14, att när farao förföljde Israels barn med vagnar
och ryttare tågade han ut i Röda havet efter Israels barn, och Herren förde
tillbaka havets vatten över dem. Och så befriade denne sitt folk från den för-
följande fiendens hand och så har han nu också genom dopets vatten helgat av
Kristus befriat det kristna folket från arvssyndens bojor.

24 Läsningen av texterna på detta blad är hämtade ur Sandquist Öberg 2013,
sid. 36–37.

25 De latinska citaten återges som synes i kursiv stil medan upplösta förkortningar
återges med rak stil.
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Faksimil av blad nio, Jesu dop, ur Biblia pauperum, utg. Christina Sandquist
Öberg (Kungl. Vitterhetsakademien, 2013).
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Lectio 2:

Legitur in libro Numeri XIII capitulo, quod nuncii, qui missi erant ad explorandum
terram promissionis, cum redirent, preciderunt botrum et portaverunt in vecte. Et
transito Iordane adduxerunt in testimonium bonitatis terre istius, quod signat: si
volumus intrare regnum celorum oportet nos primo transire per aquas baptismi.

Det står att läsa i 4 Mos. kap. 13, att när spejarna som hade skickats för att ut-
forska det förlovade landet återvände, skar de av en druvklase och bar den med
sig på en stång. Och sedan de gått över Jordan förde de den med sig som ett
vittnesbörd om detta lands förträfflighet, något som betecknar att om vi vill
träda in i himmelriket så måste vi först gå över dopets vatten.

Därunder återges citat från två profeter, som finns avbildade mellan lectiones.
De består av utdrag ur Psaltaren eller någon av övriga profeters böcker och är
förståeligt nog de texter i BP som närmast ansluter sig till sin förlaga.

Ysaias XII: Haurietis aquas in gaudio de fontibus salvatoris.

Jesaja kap. 12: Jublande skall ni ösa vatten ur frälsarens källor.

Ezechi(el) XXXVI: Effundam super vos aquam mundam.

Hesekiel kap. 36: Jag skall bestänka er med rent vatten.

Bildframställningen sammanfattas med tre versus på leoninsk hexameter, som
också varierar temat från lectiones eller profeternas utsagor.

Versus: Hostes merguntur, per maris iter gradiuntur.

Vers: Fienderna drunknar, när de rycker fram på väg genom havet.

Versus: Flumen transitur et patria mellis aditur.

Vers: Man går över floden och kommer in i landet som flödar av honung.

Versus: Dum baptisatur Christus baptisma sacratur.

Vers: Då Kristus döps, helgas dopet.

Dessa versus är till skillnad mot profetutsagorna med största sannolikhet i
allmänhet författade just för BP. Något som starkt talar för detta är före-
komsten av verser som innehåller rumsadverbialet hic eller pronominet iste/hic
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och alltså syftar på något i den tillhörande bilden.26 Endast i något enstaka fall
har man kunnat påvisa att en vers från ett tidigare verk har återanvänts i BP.27

Längst ner på bladet kan man läsa ytterligare två profetutsagor, som an-
knyter till de typologiska motiven.

Dauid: In ecclesiis benedicite Deo Domino de fontibus Israel.

David: Lova Gud i tempelskarorna, Herren av Israels källor.

Zachar(ias) XIII: In die illa erit fons patens domus Dauid.

Sakarja kap. 13: Denna dag kommer Davids hus att vara en öppen källa.

I förhållande till blocktrycken varierar givetvis utformningen av handskrifter-
na men dessa innehåller dock i de allra flesta fall samma komponenter som
blocktrycket.

Textstudie

När man studerar relationen mellan olika manifestationer av en text eller
bildframställning kan man ha olika utgångspunkt. Man kan utgå från en
kvantitativ aspekt och undersöka hur många texter från ett verk som
återkommer i ett annat. Man kan anlägga ett kronologiskt perspektiv och se
hur förhållandet mellan de undersökta manifestationerna utvecklats över tid.
En diskussion om varför vissa texter och bildframställningar flitigare än andra
använts som inspiration och förlaga är naturligtvis också av stort intresse.

Det hade givetvis ur ett vetenskapligt perspektiv varit önskvärt att kunna
följa alla texter från samma blad till ett stort urval kyrkor, men verkligheten
ser annorlunda ut. Redan när bilderna och texterna under senmedeltiden
överfördes från BP så skedde ett urval i den enskilda kyrkan. Därtill har jag
inom ramen för denna uppsats varit tvungen att av utrymmesskäl göra ännu
ett urval. Jag har trots detta försökt att få ett så brett spektrum som möjligt
vad gäller målarskolor och tillkomsttider.

26 Så t.ex. Hanc in cisternam detruditur iste veternam (BP blad 27).
27 Cornell 1925, s. 158.
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Lectio
Ursprungstextens lydelse i BP:

Legitur in Exodo XIIII:o capitulo, quod pharaoh, cum persequeretur filios Israel cum
corribus et equitibus, intravit mare rubrum post filios Israel, et Dominus reduxit aquas
maris super eos: et ita liberavit populum suum de manu inimici persequentis, ita et
nunc per aquas baptismi a Christo consecratas populum christianum a vinculis
originalis peccati liberavit.28

Jag påpekade inledningsvis att grundvalen för denna uppsats är eklektisk. Med
detta sagt måste jag ändå kort beröra den kvantitativa aspekten i det material
jag utgår ifrån. Att överföra längre texter från ett medium till ett annat, som
här från bok till valv och vägg, innebär överväganden vad gäller det utrymme
som texten ska få ta i anspråk. Bokens material var förvisso dyrbart och måste
hushållas med, men kyrkans valv och väggar skulle kanske inte bara räcka till
stoff från BP utan också till framställningar av helgon och kanske liturgiskt
material. Förekomsten av de längre texterna i BP, lectiones, är därför sparsam.
Min avsikt har därför inte varit att i denna framställning ur en stor mängd
välja några få texter att behandla.

Av den andra lectio på det här aktuella bladet i BP29 har bevarats endast två
manifestationer, i Danmarks kyrka och Odensala, varav den i Danmark inte
finns kvar i original. Därför har valet inte fallit på denna lectio utan på lectio 1.

Av denna text har jag funnit manifestationer endast i tre kyrkor, i Härke-
berga, Täby och Vänge, alla målade av Albertus Pictor och hans verkstad på
1480-talet. I Lagga kyrka finns som profetutsaga en kortare text som av allt att
döma innehåller orden mare rubrum. Resten av texten är synnerligen svår-
tolkad. Språkbandet befinner sig i anslutning till motivet Jesu dop och skulle
därför rent tematiskt kunna innehålla någon del av en lectio, men det är svårt
att avgöra vilken i så fall, och jag nöjer mig därför med att undersöka de övriga
tre manifestationerna av denna text. Bildmotivet Tåget över Röda havet finns
i nio kyrkor, där en av dem, Jumkil, beledsagas av en svensk text. Övriga
saknar textinslag.

I de tre fall som jag behandlar är det fråga om texter ur Albertus Pictors
kyrkor. Lagga kyrka som jag nämnde nyss är troligen målad av en efterföljare

28 För översättning, se ovan Beskrivning av en sida i den 40-bladiga Biblia pauperum.
29 Se ovan Beskrivning av en sida i den 40-bladiga Biblia pauperum.
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Motivet ”Vandringen över Röda havet”, kalkmålning i Täby kyrka.
Foto: Albertus Pictor-projektet.
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till honom. De tre föreliggande språkbandens texter skiljer sig marginellt åt.
Lydelsen hos den i de tre kyrkorna parafraserade texten:

Legitur quod pharao intrauit mare rubrum post filios Israel, et Dominus reduxit
aquas maris super eos. (Täby, Albertus Pictor, 1480-talet);30

Det står att läsa, att farao tågade ut i Röda havet efter Israels
barn, och Herren förde tillbaka havets vatten över dem.

(Legitur) in Exodo quod P(ha)rao intrauit (m)are rubrum post filios Israelis,
et Dominus reduxit aquas maris super eos. (Härkeberga, Albertus Pictor, ca
1485);31

I Exodus står att läsa, att farao tågade ut i Röda havet efter Israels barn
och Herren förde tillbaka havets vatten över dem.

Pharao intravit mare rubrum post filios Israelis, et Dominus reduxit aquas maris super
eos. (Vänge, Albertus Pictor, 1480-talet).32

Farao tågade ut i Röda havet efter Israels
barn, och Herren förde tillbaka havets vatten över dem.

I de tämligen få fall där man ändå återgivit en sådan längre text som det här är
fråga om har man naturligtvis på samma sätt som i böcker utnyttjat det för-
kortningssystem som utvecklats alltifrån antiken, men att på en vägg eller i ett
valv överföra en fullständig lectio har man som synes ändå avstått ifrån. I alla
de tre kyrkorna har man i förhållande till ursprungstexten gjort ett utdrag och
då endast behållit den del som berör den gammaltestamentliga fram-
ställningen. I samtliga fall har man uteslutit liknelsen och inkorporerat texten
som en förklaring i bildframställningen. Man har bibehållit endast det huvud-
sakliga händelseförloppet i den inledande delen av framställningen men
kunnat foga samman texten på ett grammatiskt tillfredsställande sätt. Till
största delen är texterna i de tre kyrkorna identiska, men ordet Israel har i
Täby behållits i sin grundform, som ju är det gängse vad gäller ickelatinska
namn, medan man i Vänge och Härkeberga försett namnet med den latinska
genitivändelsen -is. Också inledningens första ord varierar i de tre kyrkorna.
Den kortaste versionen finns som synes i Vänge kyrka, där man bara har en
kort beskrivning. Både i Täby och Härkeberga har man dessutom angivit att
detta nedtecknats efter en skriven källa, i Härkeberga anger man t.o.m. källan:

30 Sandquist Öberg 2009, s. 293ff; Nilsén 1986, s. 20.
31 Sandquist Öberg 2009, s. 166ff; Nilsén 1986, s. 19.
32 Sandquist Öberg 2009, s. 340ff; Nilsén 1986, s. 20.
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Exodus. Texternas olika längd kan ju bero på det faktiska utrymmet men skulle
också kunna spegla ett medvetet uttryckssätt.

Den första textens lakoniska beskrivning återger på ett övertygande sätt
vad som inträffat och lämnar inget utrymme för läsarens tolkningar. I texten i
Täby kyrka får man veta att det finns skriftligt stöd för att denna händelse
inträffat. Där hade ju prästen som uttolkare av det skrivna materialet i kyrkan
stort inflytande och kunde för den dåtida gudstjänstdeltagaren ange kon-
texten. I Härkeberga anges som sagt källan till en av Moseböckerna vilket bör
ha stärkt bevisföringen för de medeltida kyrkobesökarna, för vilka Bibelns ord
var detsamma som Guds.

Till motivet Vandringen över Röda havet finns på det aktuella bladet i BP
en versus:

Hostes merguntur, per maris iter gradiuntur.33

Denna prosodiskt ofullkomliga vers finns bevarad i två kyrkor i materialet,
Vänge och Edebo, men då som profetutsaga.

Trots att det alltså i BP finns en versus som skulle kunna passa som
textförklaring har man ändå som bildtext till det färgstarka motivet valt en
lectio, en längre text, som måste förkortas och bearbetas för att anpassas till ett
givet utrymme, något som bör ha inneburit ett visst problem för den som
skulle utforma språkbandet. Förklaringen ligger sannolikt i just den måleriska
framställningen som i t.ex. Täby frossar i mättad röd färg för havet, svallande
vågor och dramatiskt återgivna människor, däribland den med krona försedde
Farao, som med djur och vagnar går under i de forsande vattenmassorna. Här
har man förmodligen ansett att även färgstarka ord behövs som mare rubrum
och man har velat återge händelsen, både dess inledning och dess utgång, och
explicit nämna vem som var fienden, alltså ett mer precist uttryck än vad som
kunde bjudas genom den i BP åtföljande versus.

I BP befinner sig alltså texten överst på sidan och separerad från bild-
motivet och med det tydliga syftet att utgöra bakgrunden till och spegeln i en
liknelse. Här i de tre kyrkorna är texterna, som nämnts, en del av bildfram-
ställningen, samordnad med den och förstärkande. Man har målat, inte bara
med pigment utan även med ord.

33 För översättning se ovan Beskrivning av en sida i den 40-bladiga Biblia pauperum.
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I Vänge kyrka är man relativt trogen originalframställningen om Jesu dop.
Här finns själva det centrala nytestamentliga motivet åtföljt av samma versus
som i ursprunget:

Dum baptizatus Christus, baptisma sacratur.34

Då Kristus döps, helgas dopet.

Förutom den redan nämnda Vandringen över Röda havet finns även två
profetbröstbilder, där den ena, som väntat, innehåller en profetutsaga, även
om den är förkortad:

In die ista erit fons patens.

Denna dag kommer det att vara en öppen källa.

medan den andra uppvisar den versus från det aktuella bladet som jag redan
nämnt:

Hostes merguntur, per maris iter gradiuntur.35

Fienderna drunknar, när de rycker fram på väg genom havet.

Genom detta urval har man, enligt min mening, i valvet i travé I åstadkommit
en väl sammanvägd framställning av det nytestamentliga motivet och dess
typologiska bakgrund.

I valvet i travé III i Täby kyrka liksom i Härkeberga har man inte varit lika
trogen mot motivsviten i BP.

I Täby har man ovanför varandra återgivit de två gammaltestamentliga
arketyper som hör till Jesu dop, men det centrala motivet finns inte. Kanske
har det funnits på någon av väggarna som numera endast uppvisar fragment-
ariska målningar. Omgivande de två arketyperna finns andra gammaltesta-
mentliga motiv, t.ex. Den gyllene kalven, Daniel i lejongropen och Abraham
och Isak på väg till offret, där man snarast får ett intryck av att målaren i
valvet velat koncentrera så många typologiska förebilder som möjligt för de
nytestamentliga bildframställningar, som man kanske kan anta fanns på

34 Baptizatus fel för baptizatur.
35 Felaktig prosodi: maris med långt i stället för kort a − ursprungligen kan versens

andra hälft ha haft en korrekt ordalydelse, t.ex. per iter maris ingrediuntur (förslag av Jan
Öberg).
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väggarna, och därmed ge prästen riklig inspiration för hans utläggningar och
predikningar med utgångspunkt i Gamla testamentet.

I Härkeberga har man återgivit Jesu dop och i anslutning därtill
Vandringen över Röda havet och på så sätt, kan man säga, gått en medelväg
mellan Vänges ursprungstrogna version och Täbys eklektiska.

Profetutsaga
Textens lydelse i BP:

Ezechi(el) XXXVI: Effundam super vos aquam mundam36.

Profetutsagan finns i fem kyrkor i Uppland: Danmark, Dannemora, Edebo,
Stavby och Vänge.

Texten i Danmarks kyrka är, vad man kan se, nymålad och den i Danne-
mora illa förvanskad av någon sentida restaurator.37 Valet för denna under-
sökning har därför fallit på Stavby, Edebo och Vänge.

Citatets lydelse i de tre kyrkorna:

(Effundam sup)er vos aquam mundam. (Stavby, efterföljare till Albertus Pictor,
1490-talet)38

Jag skall bestänka er med rent vatten.

Effunda super vos aquam mundam. (Vänge, Albertus Pictor, 1480-talet)39

Jag skall bestänka er med rent vatten.

Effu(n)dam super wos aquam mu(n)dantem. (Edebo, sen tierpstyp, 1514−1515)40

Jag skall bestänka er med renande vatten.

Inledningsordet eller -orden i texten i Stavby kyrka har visserligen utplånats,
men i övrigt är citatet identiskt med förlagan, och man får därför anta att
citatet troget följer förlagan BP. Effunda i Vänge kyrka istället för Effundam får
man förmoda bero på att nasalstrecket över bokstaven a helt enkelt bortfallit.

36 För översättning se ovan Beskrivning av en sida i den 40-bladiga Biblia pauperum.
37 Effundam super vos aquam mundam (Danmark); Eaninam surn bie aquam mundan

(Dannemora).
38 Stavby har av Albertus Pictor-projektet bedömts vara målad av en efterföljare till

Albertus och har därför ej tagits med i Albertus Pictor-materialet; Nilsén 1986, s. 20
39 Sandquist Öberg 2009, s. 340ff; Nilsén 1986, s. 20
40 Nilsén 1986, s. 18.
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Tolkningen i båda fallen bjuder inte på några svårigheter, utan förutspår en
kommande rening av människorna, i det här sammanhanget genom Jesu dop.

Edebo uppvisar wos istället för vos vilket bara är att betrakta som en medel-
tida stavningsvariant. Frånvaron av bokstaven n i effundam och mundantem får
man anta har samma orsak som i Vänge. Mer anmärkningsvärt är då valet av
mundantem istället för originalets mundam, där adjektivet som betecknar
vattnets beskaffenhet (”ren”) byts ut mot ett particip som återger dess
funktion (”renande”). Citatet är hämtat från profeten Hesekiel 36:2541 och
valet kan eventuellt bero på fortsättningen hos denne som lyder, Et
mundabimini ab omnibus inquinamentis vestris, och indikerar då än starkare än i
de två tidigare citaten detta förlopp genom participet.

Förutom denna nyss nämnda ändring återges i alla tre kyrkorna citaten
ordagrant enligt förlagan, vilket kan tyckas vara väntat eftersom texterna är
korta och ganska koncisa. De bibehålls också som profetutsagor och kan sägas
vara informationsmässigt överordnade de avbildade profeterna som ju bara
håller språkbandet och enbart tillför betydelse som exotiska gestalter genom
sina huvudbonader och klädnader.

I Edebo har man, i valvet i travé III i anslutning till bildmotivet Jesu dop,
samlat de flesta av de texter som återfinns i förlagan, alla tre versus och tre av
de fyra profetutsagorna. Däremot har man inte återgivit någon av lectiones.
Intrycket blir ändå, dessa förutan, ett starkt uttryck för betydelsen av Jesu dop
som en markering av hans renhet och en förebild för kyrkobesökarna som
sinnebilden för ett nytt liv.

I Vänge har man valt att sammanföra två sakrament: nattvarden och dopet.
Där återfinns i valvet i travé III bildmotiven Mannaregnet, i BP arketyp för det
förstnämnda sakramentet, och Mose slår vatten ur klippan, arketyp för Kristi
sidosår, båda utan språkband. Däremot finns i nära anslutning profetbröst-
bilder med dels förebud om Nattvarden, dels det här aktuella profetspråket
som förebådar dopet. Dessutom har man i detta sammanhang valt att som en
profetutsaga använda en versus, som i BP återfinns tillsammans med motivet
Kristi sidosår, dit ju också det arketypiska motivet Mose slår vatten ur klippan
hör. Detta kommer sig av att Kristi sidosår, där ju blod men även vatten figu-
rerar, i sig typologiskt är att tolka som Jesu dop.42 Här har man alltså skapat en
uttrycksfull enhet med korta texter som sammanfattar bildmotivens budskap.

41 Vulgata s. 839
42 Dahlby [1963] 2002, nr 21.
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Genom att välja såväl bild som text från ett anknytande motiv har man också
utökat tolkningsmöjligheterna och möjligheterna till predikan och utläggning.

I Stavby har man valt att anbringa det aktuella citatet i anknytning till
Joakims historia, något som kan tyckas något långsökt, men kanske har man
menat att genom Marias föräldrar hela den kommande reningen av mänsklig-
heten har sin upprinnelse.

Leoninsk hexameter
Textens lydelse i BP:

Versus: Flumen transitur et patria mellis aditur.

Vers: Man går över floden och kommer in i landet som flödar av honung.

Den leoninska hexametern från blad 9 i BP återfinns i sex kyrkor i Uppland,
Storkyrkan i Stockholm, Odensala, Valö, Harg, Dannemora och Rasbokil.43

Jag har från dessa valt ut Odensala, Harg och Rasbokil. Det första exemplet
är alltså hämtat från en av kyrkorna målade av Albertus Pictor, vilka ju som
synes utgör en stor del av materialet. Valet föll på Odensala som uppvisar den
mest fullständiga texten. För de två återstående exemplen i jämförelsen har jag
valt ett exempel från vardera av de två målningstyper som finns representerade
i materialet: Rasbokil därför att den texten är den mest fullständiga av
renässanstyp och Harg den mest fullständiga av sen tierpstyp.

Citatets lydelse i de tre kyrkorna:

Flumine transitur (et) patria mellis. (Odensala, Albertus Pictor, 1490-talet)44

Man går över floden (och kommer in i) landet som flödar av honung.

Flumine transitur et patria mellis aditur. (Rasbokil, renässanstyp, ca 1520)45

Flumen transitur et patria mellis aditur (Harg, sen tierpstyp, 1514)46

43 (Flumen transitur et patria) mellis aditur.(Nederluleå, Albertus Pictor); Flumine transitur
(et) patria mellis. (Odensala, Albertus Pictor); (Flumen transitur et) patria mellis aditur.
(Storkyrkan, Albertus Pictor);  (Flu)me(n transitur et) p(atr)ia mellis adi(tur). (Ösmo, Albertus
Pictor); (Flumen transitur et patria) mellis aditur. (Valö, Örjan, renässanstyp); Flumen
transitur et patria mellis aditur (Harg, sen tierpstyp); Flumen transitur et p(a)tria mellu aditur
(Dannemora, sen tierpstyp); Flumine transitur et patria mellis aditur. (Rasbokil, renässanstyp).

44 Sandquist Öberg 2009, s. 247ff; Nilsén 1986, s. 20
45 Nilsén 1986, s. 19. För översättning, se ovan.
46 Nilsén 1986, s.18.
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I Odensala kyrka finner man ablativformen flumine för väntad nominativ
flumen. Det grammatiska felet, som dock fortfarande ger korrekt prosodi, kan
vara framkallat av den ovanstående texten Transito Iordan(e) et portaverunt in
testimonium (De gick över Jordan och bar (detta) som vittnesbörd). Dessutom
har det transitiva verbet aditur av någon anledning bortfallit, vilket gör texten
svårtolkad om man inte har ursprungstexten present. Språkbandet innehåller
en kraftigt förkortad och något parafraserad version av lectio nr 2 i BP 9/i.

Texten i Rasbokil innehåller samma formfel flumine som ovanstående text i
Odensala. Här finns dock inte som i Odensala möjligheten att förklara felet
med en influens från en text i närheten. Den skulle kunna gå tillbaka på en för
båda kyrkorna gemensam förlaga som då även innehållit verbet aditur, vilket
sedan bortfallit i Odensala.

Texten i Harg är identisk med förlagan i BP. Att ordalydelsen bibehållits i
versus är väntat eftersom dessa redan i BP är korta, omsorgsfullt, om än kanske
inte elegant, formulerade och skrivna i bunden form, alltså som gjorda att
kopiera och lämpade som minnesverser.

Tolkningen av den leoninska hexametern bjuder inte på stora svårigheter
utan beskriver på ett konkret och dramatiskt målande sätt arketypen till Jesu
dop: vi ska genom att gå över vattnet och alltså genom dop i renande vatten
undfå nåden att komma till Faderns land som dignar av gåvor, alltså Guds
härlighet.

I valvet i travé II i Odensala kyrka återfinns både den här aktuella texten
och den tidigare behandlade, förkortade lectio som samordnat ackompanje-
mang till bildframställningen Spejarna med druvklasen. Texterna kan i
förstone tyckas behandla samma händelse, men kompletterar snarare
varandra. I lectio-texten nämns namnet på floden, Jordan, och ger därmed
ytterligare en anknytning till Jesu dop i sagda flod. Versus pekar med sin
presensform snarare på framtiden och ger förhoppningar om det kommande
nåderika landet som utlovats, medan både druvklasen som bärs av spejarna
och uttrycket ”och de bar (detta) som vittnesbörd” ger både genom tempus
och ordval tyngd åt löftet.

I valvet i travé II i Rasbokils kyrka finner man bildframställningen Jesu dop
åtföljd av den leoninska hexametern Dum baptisatur Christus baptisma sacratur. I
vänstra sidofältet visas motivet Spejarna med druvklasen med den här aktuella
versus som inkorporerad bildtext. I det högra sidofältet finner man Jesus som
av djävulen frestas att förvandla stenar till bröd. I svicklarna finns profeter
med språkband som tyvärr är alltför otydliga för att kunna tolkas. Genom
sammanställningen Jesu dop och Spejarna med druvklasen förstärks det typo-
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logiska sambandet mellan dopet, rening och ankomsten till det utlovade
paradiset, något som kan ses både som en arketyp och faktiskt också som en
del av det nytestamentliga budskapet om det land som väntar oss efter Yttersta
domen. Jesu frestelse och övervinnandet av den stärker tron på Jesu kamp mot
det onda och hans kraft att övervinna djävulen.

I Harg återger man i travé III De visa och fåvitska jungfrurnas möte med
brudgummen samt S:ta Birgitta och S:ta Katarina som pilgrimer, därunder
Spejarna med druvklasen med det här aktuella språkbandet som en åtföljande
samordnad förklaring och S:t Mikael som själavägare med ett fragmentariskt
språkband …Cristi. Detta är inget givet val av motiv, och texten saknar
samband med andra motiv/texter från samma BP-blad. Valet pekar snarare på
en allmän strävan att uppvisa fromhetens betydelse och målet för dopet,
härligheten i Faderns land.

Avslutande ord

I sin avhandling från 1986 påpekar Anna Nilsén att de medeltida kyrkmålarna
handskats med sina inspirationskällor på ett fritt sätt.47 Jag instämmer i detta
även vad gäller behandlingen av förlagan för språkbanden, i detta fall BP. När
det gäller lectiones har man, som jag kunnat visa, på ett grammatiskt godtag-
bart sätt kraftigt förkortat dessa längre texter och dessutom använt dem på ett
annorlunda sätt än i förlagan. Vad gäller de kortare textexemplen, profet-
utsagor och leoninska hexametrar, har man visserligen i de flesta fall behållit
ordalydelsen men ändå på ett kreativt och elegant sätt vetat att utnyttja dem
för att få den effekt som passat det nya syftet.

47 Nilsén s. 306.
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Denis M. Searby

Min pågående språkvetenskapliga undersökning ”On Englishing Birgitta” som
planeras omfatta tjugoen band exklusive register är ett verk av sådana väldiga
proportioner att jag fruktar inte kunna slutföra det under min livstid. Jag er-
bjuder därför nu en liten bukett av mina såväl språkliga som innehållsliga
kommentarer till Revelaciones Liber VIII, dess lärde utgivare till ära.1

De himmelska uppenbarelsernas åttonde bok riktar sig som bekant till
kristna kungar och särskilt till Magnus Eriksson, denne kung som enligt
Michael Nordberg ”hade oturen att vara samtida med fru Birgitta Birgers-
dotter”.2 Det är framför allt den högste kejsaren Kristus (summus imperator
Christus) som ger kungarna ”mycket nyttiga moraliska råd” (consilia utilissima et
moralia, 8:2:tit3). Några av dessa skulle kunna utgöra handlingspunkter i ett
nutida borgerligt partiprogram: Kungen ska inte införa nya skatter eller låta
skatteindrivarna terrorisera folket (si super communitatem et populum crudeles non
dominantur exactores et collectores, si novis adinuencionibus et imposicionibus
tributorum non oneratur populus, 8:6:2).

I kapitel 6 uppmanar Kristus kungen att avskaffa orättfärdiga och osedliga
bruk (consuetudines iniustas et pravas) som står i vägen för själarnas frälsning
(contrarias saluti animarum). Den oinsatta läsaren blir kanske överraskad av att
upptäcka att det är en mycket konkret och ekonomirelaterad sedvänja som
åsyftas. Det gäller (enligt Lundéns översättning4): ”det gamla bruket att när
skepp på grund av storm förlisa vid hans [kungens] stränder, skeppens och
handelsvarornas ägare plundras på det gods som flyter i land” (illam
[consuetudinem] diutine antiquatam, que continet, quod quando naves in littore
potestatis sue periclitantur tempestate, domini nauium et mercimoniorum priuantur

1 Aili 2002. Hans Aili har också gett ut Book IV, Aili 1992.
2 Nordberg 1995, s. 9.
3 Jag hänvisar till Birgittas Uppenbarelser på följande sätt: Boknummer eller förkort-

ningar när nummer saknas:kapitel:paragraf (om en text ingår i kapitelrubriken hän-
visas till ”tit.”).

4 Lundén 1958 (band 3).
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bonis que littori aduehuntur). Det är alltså en uppmaning till att avskaffa strand-
rätt, det vill säga kungens rätt över strandade fartyg och vrakgods.5

Beträffande detta textställe anser Nordberg att Birgitta är ”ute i ogjort
väder. Redan 1336 hade Magnus Eriksson i privilegiebrev för lübeckarna ’av-
skaffat denna sedvänja’ – till vad verkan det nu hava kunde – och förnyade
privilegierna 1344.”6 Men det faktum att Magnus hade beviljat lübeckarna
undantag från strandrätt står inte i strid med Birgittas eller (enligt henne)
Kristi uppmaning att helt och hållet avskaffa strandrätten. I ett brev som
skickades från kung Edvard III av England till kung Magnus 20 februari 1361
klagar den engelske kungen över att norske kungens tjänare berövat några
engelska köpmän deras egendom.7 Det engelska fartyget hade sökt hamn vid
Norges kust för att proviantera och överraskats av storm. Engelsmännen led
skeppsbrott men hann med hjälp av befolkningen föra i land sina varor på
stranden. De berövades dock sin egendom i efterhand och kungens tjänare
vägrade ”återställa eller ersätta den, vilket även lär kunna intygas av köpmän
från Flandern och borgmästare i Stralsund och Königsberg.”8 Det är exakt
samma sorts situation som Birgitta beskriver i kap. 6. Hon var kanske inte så
illa underrättad om läget i hemlandet som Nordberg menar. Nordbergs bok
om kung Magnus tid är i många avseenden förträfflig men försvagas enligt
min mening av hans mycket negativa inställning till Birgitta som ibland leder
till en skev bild av ”sierskan”.9

5 Den allmänna tendensen under medeltiden var att stegvis avskaffa strandrätt och
öka de sjöfarandes och handelsmännens rättsskydd. Vägen till den slutliga kriminalise-
ringen av strandrätten var dock lång. På 1100- och 1200-talet strävade kungarna att
öka sin kontroll över stränderna och skaffa sig vrakrätt vid dem. Kyrkan intog en allt-
mer kritisk hållning till strandrätten och kriminaliserade den redan vid början av
1200-talet i den kanoniska rätten. Under korstågstiden blev den vedertagna principen
i Nordeuropa den att de bärgade varorna delades jämnt mellan kronan, finnaren och
den sjöfarande. Se KL, ”Strandrätt”.

6 Nordberg 1995, s. 279; jfr ss. 47−48. Se de två privilegiebreven daterade 12 aug
1336 (SDHK nr 4276 = DS 3242 och SDHK nr 4275 = DS 3243).

7 SDHK nr 7915 = DS 6427.
8 Citatet kommer från innehållsbeskrivningen i SDHK.
9 Han accepterar t.ex. okritiskt Sven Stolpes inte okontroversiella syn på hennes

politiska uppenbarelser som ”helt och hållet produkter av hennes egna åsikter”,
Nordberg, s. 345, n. 2.
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I en annan uppmaning – denna gång från Jungfru Maria – varnas kung
Magnus med följande ord: quod obedienter stet in corona.10 Alioquin Filius meus
vocabit eum sub coronam (bok 8 kap. 20.8). Den fornsvenska översättningen blir
här: ”thz han stande mz lydhno j kronnone ällir skal min son skilia han från
krononne ok rikit”.11 Uttrycket vocare sub coronam förekommer fyra gånger i
uppenbarelserna: det nyss nämnda stället; igen i kap. 49.16 (vocavit sub
coronam, som i den fornsvenska texten motsvaras av kalladhe ok skilde fran rikeno
ok krononne); i Extravagantes 74:7 (vocabo eum sub coronam som saknar
motsvarighet i den fornsvenska texten) och i 4: 55:5 (vocabo eum nunc sub
coronam). Venire sub coronam förekommer i 8:31:9: sol vero pallescet, donec venerit
sub coronam, som på fornsvenska blir ”solin skal blekna til thäs hon kombir
undan krononne”. I de dubblerade uppenbarelserna 4:3:22 och 8:41:22 finner
vi ett liknande uttryck: sub corona reducetur (saknar motsvarighet i den
fornsvenska texten men Lundén översätter det som ”förvandlas till
undersåte”). Värt att notera är att endast i den sistnämnda texten har vi sub
med ablativ. I övrigt står sub med ackusativ.12

Uttrycket vocare sub coronam är en av de sällsamma fåglar som Eva Odelman
dissekerar i sin artikel ”Rarae aves in Birgitta’s Vocabulary”.13 Hon ställer
frågan: om vocare sub coronam betyder ’skilja honom från kronan’ (jfr den forn-
svenska översättningen), varför har vi då sub i stället för en annan preposition
som betyder just ’från’? Hon tror att ett svar finns i den fornsvenska över-
sättningen av 8:31 där sub översätts med ’undan’. Odelman menar att det är
möjligt att felet låg hos den som översatte Birgittas ursprungliga svenska till
latin eller att vi med andra ord här har att göra med ett slags suecism i texten.

Odelmans tolkning kan vara helt riktig men jag vill föreslå en annan förkla-
ring som dessutom bevarar översättarnas heder. Corona är förstås en symbol
för den kungliga makten. Att vara ’under kronan’ (sub corona) betyder att stå
under kungens makt. Att komma ’under kronan’ (sub coronam venire) betyder
att hamna under kungens makt eller komma i hans ägo, som det gör i följande

10 Lundén har denna mycket märkliga fotnot efter orden ”står med lydnad i
kronan”: ”Orden syfta på trädgårdsväxter, avsedda som färgningsmedel.” Denna fot-
not hänger ihop med nästa kapitel. Det beror på ett tryckfel: det borde finnas två fot-
noter på denna sida (285, bd 3); bara en togs med men båda fotnoter numrerades ”1”.

11 De fornsvenska texterna hämtas från Klemming 1966.
12 Jag vill i förbigående notera det klassiska uttrycket (med ablativ förstås) sub corona

vendere, sälja som slav (krigsfångar bar en krans vid försäljning). Uttrycket hos Birgitta
har nog inget med detta att göra.

13 Odelman 2007.
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mening hos Loccenius: tam antiqua Coronae bona, ut nemo meminerit aut sciat quo-
modo de primo sub coronam venerint.14 Sub coronam vocare skulle då betyda att in-
kalla någon att inställa sig under kungens makt eller (med andra ord) inför
rätten.15 Kronan tillhör i detta fall Kristus. Denna tolkning står förstås helt i
linje med Birgittas ofta upprepade  varningar till kung Magnus och andra att
de kommer att dömas av Kristus. Det skulle också vara ett exempel på hennes
medeltida förkärlek för ordlekar och parallellismer: obedienter stet in corona […]
alioquin Filius meus vocabit eum sub coronam.

En av den åttonde bokens mest svårsmälta aspekter är Birgittas insisterande
på korståg i öst. Det är vanligtvis fredens drottning, Jungfru Maria, som får
förfäkta behovet av krig för att sprida tron. I det långa kapitlet 47 uttrycker
hon sin besvikelse över att kungen vände tillbaka från kriget mot de otrogna.
Vid ett ställe (47:12) jämför hon kungen med Guds trogne stridsman Moses
och påpekar att fastän Moses blev bränd på tungan (licet adustus fuerit in lingua)
talade han vad Gud ville. Detta med Moses brända tunga förekommer inte i
bibeln utan i den rabbinska litteraturens midrash till Andra Moseboken
(Shemot Rabba) som sammanställdes under medeltiden.16 Hur den hamnade i
den medeltida kristna traditionen i Sverige törs jag inte säga.

Mot slutet av kap. 47 berättar Jungfrun hur kungen lydde världsliga mäns
onda råd och (enligt Lundén) ”ryckte ur mina händer mina hopsamlade
fiender”.17 Hon fortsätter: et tunc ego vacuo sinu remansi sola (”så blev jag kvar
med tomt sköte”, fornsvenska: ”ok tha bleff jak atir mz tomo sköte”). På
klassiskt latin skulle vacuo sinu betyda ’med tomma fickor’ (jfr Martialis, Epi-
gram 10:78, om den hederlige ståthållaren). Det klassiska uttrycket före-
kommer flera gånger i den kristna litteraturen, inte minst hos Ambrosius, De
officiis ministrorum 1.11.39 (beatus plane, de cuius domo numquam vacuo sinu pauper
exivit, ”fullkomligt salig är den från vars hus ingen fattig har någonsin gått
med tomma fickor”) vilket ofta återkommer i senare texter. Om vi tar vacuo
sinu i den klassiska bemärkelsen i 8:47 så säger Jungfrun att hon inget fick ut
av det hela. Om vi förstår ”tomt sköte” verkar hon mena att hon stod redo att

14 ”Krongods av så gamla anor att ingen längre minns eller känner till hur de kom i
kronans ägo” (min övers.), Loccenius, 1662, s. 447.

15 Jfr uttrycket sub examen vocare/vocari, vilket egentligen betyder ’det eller den man
inkallar till att undersökas’.

16 Det är en midrash för att förklara varför Moses säger om sig själv att ”Orden
kommer trögt och tveksamt” (2 Mos 4:10). Se A. Rothkoff, ”In the Aggadah”, s. 535.

17 Det gäller hans korståg mot Novgorod 1348−1349.
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välkomna de slagna (och därför nog konverterade) fienderna till sitt sköte men
det förblev tomt.

Till sist vill jag hänvisa till den hårresande uppenbarelsen om tre kungar18

inför den gudomliga domstolen i kap. 48, bokens längsta. Bland dess många
starka bilder väljer jag ut denna märkliga beskrivning (48:70 ff.):

Post hec autem vidi ad sinistram partem pulpiti illum alium regem mortuum,
qui dampnatus fuit ad infernum […]. Ante faciem vero eius erat quedam rota
habens quatuor lineas in extremitate. Que quidem rota secundum flatum regis
voluebatur, et quelibet linea vel ibat sursum vel deorsum secundum voluntatem
regis, quia motus rote erat in potestate regis. Tres quoque linee illarum
habebant scripturas set in quarta linea nichil omnino erat scriptum.

Sedan såg jag på pulpetens vänstra sida den andre konungen, som var död och
fördömd till helvetet […]. Framför hans ansikte var ett hjul, som hade fyra
linjer i omkretsen och varje linje gick upp eller ned alltefter konungens vilja, ty
hjulets rörelse var i konungens makt. Tre av dessa linjer voro försedda med
inskrift, men på den fjärde linjen var alls ingenting skrivet (Lundéns över-
sättning).

Vad är det för hjul framför den avlidne kungen? Det måste vara ett slags gira-
culum eller vindsnurra som han blåser på så att den snurrar runt.19 I stället för
’linjer’ skulle jag översätta linea som linneremsor.20 Om Birgitta tänker på en
vindsnurra med fyra remsor eller snören kring hjulet blir det en effektiv bild
på kungens maktlöshet. Vindsnurran symboliserar här kungens samvete och
de fyra remsorna visar fyra aspekter av hans viljeinställning. Som så ofta hos
Birgitta används en alldaglig bild för att illustrera andliga ting.

För att kunna tolka och översätta ett verk från antiken eller medeltiden
behöver översättaren en pålitlig kritisk utgåva. Med sina utgåvor av såväl bok
4 som bok 8 har professor Hans Aili stått för en betydande del av den moderna
textkritiska utgivningen av de birgittinska uppenbarelserna. Filologer, teo-
loger, historiker och kulturvetare intresserade av det medeltida Europa står i
stor tacksamhetsskuld till honom. Ad multos annos!

18 Alla tre förefaller syfta på kung Magnus.
19 Jfr giraculum hos Du Cange, s. 523: ”illud, cum quo pueri ludunt, quod in summitate

cannae vel baculi volvitur, et contra ventum cum impetu defertur. Joan. De Janua; [Moulinet
que les enfans mettent au bout d’un baton pour tourner contre le vent, in Glossis. Lat.
Sangerman.].”

20 Lundén menar möjligtvis också linjer i bemärkelsen linnesnören. Han förklarar
inte sitt ordval. Ordet är linia(n) i den fornsvenska översättningen. Enligt Eric Hell-
quists Svensk Etymologisk Ordbok från 1922 skulle linje också kunna betyda ’hjuleker’
men denna betydelse nämns inte i Svenska Akademiens Ordbok. Kan det ha varit det
aktuella textstället som gav upphov till Hellquists förslag?
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Geoffrey of Monmouth –
lögnens fader eller britternas beskrivare?

Georg Stenborg

Fråga en nutida mediekonsument vad han eller hon tänker på som typiskt
medeltida, och en av de första saker som kommer upp är antagligen kung
Arthur, riddarna kring runda bordet och Arthurs olika äventyr. Den enorma
popularitet och den centrala plats som Arthur fick i den medeltida kulturen är
en exceptionell ”success story” som alltså bevarat sin popularitet såväl under
medeltiden som via romantiken raka vägen in i nutiden. Ändå börjar den
högst blygsamt. I Gildas verk De excidio Britanniae från cirka år 540 finns
Arthur inte med, inte heller i Bedas Historia ecclesiastica från cirka 731, fast de
berättar historien om saxarnas intåg och britternas motstånd mot dem.1

Första gången Arthurs namn nämns i sammanhanget i en latinsk text
verkar vara i Historia Brittonum av Nennius (vilket anses vara en senare benäm-
ning på en anonym författare från 820-talet). Detta är ett verk som samlar
information från många olika källor, så någonstans i en förlorad skriftlig eller
muntlig källa till detta verk kan ett ursprung till Arthur mycket väl finnas.
Verket presenterar också en grundandemyt till nationen av vanligt medeltida
snitt: britterna härstammar från Aeneas avkomling Britto eller Brutus.2

Britterna är uppkallade efter honom och har alltså anor från Troja. De är
således ett minst lika gammalt och förnämt folk som greker och romare.3

Geoffrey of Monmouth

Det är först i och med Geoffrey of Monmouth som Arthur får sin plats mera
integrerad i historien. Geoffrey kom alltså (så vitt vi vet) från Monmouth vid

1 Weiss 2002, s. xiv–xv.
2 Weiss 2002, s. xv.
3 Mathey-Maille 2008, s. 17–18 om att Troja är det mytiska ursprunget par préférence:

”son origine troyenne assurera à la lignée royale des souverains bretons une gloire
certaine, puisque le mythe troyen est le mythe d’anoblissement par excellence.”
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gränsen mellan Wales och England, var troligen själv walesare eller breton,
men bodde, blev magister och verkade i Oxford mellan 1129 och 1151; han blev
biskop av St. Asaph i norra Wales 1151 och dog 1155.4 Han skrev förutom sitt
stora verk Historia regum Britanniae (1135−1138) också två verk om magikern
Merlin: Prophetiae Merlini (1135) och Vita Merlini (1148). Han vill med sin
Historia regum Britanniae skildra det brittiska, det vill säga keltiska, främst
walesiska (och det bretonska), folkets historia från första början ända tills de
underkuvades av de anglosaxiska engelsmännen, relativt nära Geoffreys nutid.
Han hävdar att han inte skriver ett nytt och självständigt historieverk, än
mindre hittar på historien, utan han översätter en urgammal keltiskspråkig
bok han fått tag på genom ärkediakonen Walter i Oxford:

Talia mihi et de talibus multociens cogitanti optulit walterus oxonefordensis
archidiaconus uir in oratoria arte atque in exoticis hystoriis eruditus quendam
britannici sermonis librum uetustissimum. […] Codicem illum in Latinum
sermonem transferre curaui.5

Hans trovärdighet som historiker ifrågasattes dock omedelbart (även med det
giftiga epitetet ”Lögnens fader”), främst av William av Newburgh i förordet
till hans Historia rerum Anglicarum och av Giraldus Cambrensis i Itinerarium
Kambriae.6 Under femton- och sextonhundratalen rasade vad som kallats ”the
battle over the British history” med blandade åsikter, men bland nitton-
hundratalets historiker har Geoffrey haft genomgående uselt rykte.7

Källor och historicitet

Vad som ofta tidigare saknats i denna diskussion är, som så ofta i liknande fall,
de två grundläggande frågorna. För det första: vad skriver Geoffrey för slags

4 Mathey-Maille 2008, s. 9; Weiss 2002, s. xvi. Andra verk ger i stort sett samma
uppgifter.

5 Griscom 1929, s. 219 = Geoffrey § I (text enligt Griscom men något normaliserad
av mig). ”Medan jag funderade mycket på den sortens frågor, kom ärkediakonen
Walter i Oxford, en man lärd i talekonsten och i främmande historia, för min räkning
över en viss mycket gammal bok på det brittiska språket. […] Denna bok såg jag till
att översätta till det latinska språket.”

6 Hanning 1966, s. 222 not 5.
7 Jones 1962, s. vi: ”Geoffrey was early branded as ’the father of lies’, and there have

been few critical readers during the last eight hundred years to quarrel with this
description.”
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text? Alltså: vad är det för genre? Vad betyder det i hans samtid? Och vad
innebär det för frågan om historisk trovärdighet? För det andra: varför skriver
Geoffrey? Hans motiv och syfte avgör både genretolkning och historicitet.
Detta har påpekats förr av forskare, särskilt under de senaste decennierna, men
tål att upprepas. I denna artikel var inte trovärdighet utan genre tänkt att vara
i fokus, men det förstnämnda kan inte förbigås, särskilt som det påverkar vår
attityd som läsare, medvetet eller omedvetet.

Geoffrey säger själv att han skriver historia och vill återge sanningen. Han
åberopar som sagt också den ”urgamla brittiskspråkiga bok” som han säger sig
översätta till latin. Frågan om källor har diskuterats mycket i forskningen.
Laurence Mathey-Maille säger (i sin franska översättning och kommentar till
Historia) att medan keltologer har tenderat att trycka på äldre keltiska texter
och uppvärdera Geoffreys källanvändande, skall andra (vilket verkar betyda
historiker, litteraturvetare och latinister) i regel ha betonat hans självsvåld och
fabulerande, ofta kort sagt hävdat att han hittar på uppgiften om den gamla
boken. Ditåt lutar Mathey-Maille tydligt själv, och stöder det med att fastän
Geoffrey åberopar sig på auctoritates som Gildas och Beda, så vimlar hans citat
från och attribueringar till dem av fel, medan många citat och referat från dem
å andra sidan är omarkerade. Dessutom motsäger Geoffrey ofta deras skildring
utan att diskutera det. Slutsatsen blir att åberopande av källor och auktoriteter
är topoi för att markera historiegenren snarare än avsedda att ange verkliga
enskilda fakta.8

En betydligt mer positiv bild av existensen av äldre källor och Geoffreys
trohet mot dessa finner vi i ett par andra moderna böcker. Judith Weiss skriver
i introduktionen till sin edition av Wace (mer därom nedan) att fastän mycket
ser ut som påhitt, så är många av personerna fullt trovärdiga som medeltida
kungar:

Although a large part of the Historia would seem to have been invention,
Geoffrey’s chronicle often reads quite plausibly. Lear, Belin and Brenne and
Arthur himself usually sound, allowing for exaggeration here and there, like
credible medieval kings. There are two notable exceptions in the Arthurian
section, however, which remind us we are dealing with fiction and folk-tale.
The first concerns Merlin and his part in the birth of Arthur. […] The second
concerns Arthur’s killing of the giant on Mont St Michel […].9

8 Mathey-Maille 2008, s. 13–15. ”Toute son habileté consiste à exploiter l’autorité du
nom sans pour autant paraître débiteur envers son illustre prédécesseur” (s. 14).

9 Weiss 2002, s. xvii.
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Noterbart är att Arthur här anses delvis historiskt trovärdig; det görs dock
naturligtvis ett tydligt undantag för delar av Arthurlegenderna, men bara för
två delar (Merlins trollkonster samt Arthurs kamp mot jättar etc.), och just
dessa skildringar pekas ofta ut som det specifika parti av historieverket där det
fantastiska och övernaturliga har stort spelrum hos Geoffrey.10 Frågan om det
övernaturligas plats lämnar vi dock utanför vidare diskussion här.

Karen Jankulak är också mera positiv till Geoffreys historiska verksamhet
och påpekar att andra samtida författare mest intresserar sig för det anglo-
saxiska förflutna, medan Geoffrey helt fokuserar på det fjärran brittiska arvet.
Att han tydligen behärskade språket och därmed säkerligen kunde gräva fram
källor som var oåtkomliga för dessa andra författare lyfts här fram som en
orsak till misstänksamhet från deras sida. Kanske är det, förutom den pro-
keltiska politiska tendens som hans intressen medför, just en sådan tillgång till
källor, som var en anledning till att redan samtida ”kollegor” attackerade
honom som lögnare – för att de inte kände till hans ”obskyra” gamla källor? I
så fall talar det till Geoffreys fördel som ”forskare”, tvärtemot den vanliga
bilden bland moderna historiker.11

I förbigående kan också nämnas ett alternativt perspektiv med liknande
tendens, förvisso kontroversiellt bland historiker. I boken Origins of Arthurian
Legends vill Flint F. Johnson vaska fram äldre keltiska lager av källmaterial ur
Arthursagorna och därmed kunna komma bakom den sterila diskussionen om
trovärdighet contra lögnaktighet och finna spår av det tidigmedeltida sam-
hället och av historiska händelser. Detta är dock inte platsen att värdera detta,
framför allt som de behandlade texterna är senare än Geoffrey och Wace (se
nedan), även om dessa tänkta äldre källor till stor del återfinns redan hos
dessa.12

Genre: historia, krönika, epik, chanson de geste, roman …

När debatten har rasat om Geoffreys eventuella trovärdighet som historiker,
har man sällan frångått det anakronistiska applicerandet av nittonhundratalets

10 Se t.ex. Mathey-Maille 2008, s. 18–20.
11 Jankulak 2010, s. 3–4. Närmare om walesiska källor s. 94–95. För att anknyta till

Mathey-Mailles uppdelning av forskarnas värdering av Geoffrey mellan keltologer och
andra (se ovan), kan vi notera att Jankulak skriver med tydliga walesiska intressen i
serien ”Writers of Wales” från University of Wales Press.

12 Johnson 2012, s. 5–8. (Han analyserar texter från Chrétien de Troyes och framåt.)



323

Geoffrey of Monmouth – lögnens fader eller britternas beskrivare?

källkritiska metodkrav på en åttahundra år äldre text och författare. För
antikens och medeltidens författare var historieskrivning som bekant en litte-
rär genre med andra krav än bara eller främst faktatrohet: övertygande fram-
ställning, trohet mot andan och helheten mer än detaljerna, retoriska och litte-
rära kvaliteter. Inte minst har historikern ett syfte, en övergripande linje som
styr urval och framställning. Modeller att efterlikna är bland annat Caesar och
Tacitus (som båda har en tydlig tendens i sin framställning). Ett känt element
i publikens förväntningar på historikern är de fiktiva talen av viktiga personer
vid viktiga tillfällen, som till exempel av fältherrar före viktiga drabbningar.
Vad som krävdes var inte ordagrant citerande utan att historikern kunde sitt
ämne så bra att han kunde förmedla vad fältherren borde ha sagt utifrån sin
personlighet, åhörarnas temperament och situationens krav – trohet mot
ämnet och andan, inte mot bokstaven. Sådana tal har Geoffrey också ett antal
gånger.13 Sett ur det perspektivet bör Geoffrey få en delvis annan bedömning,
även om felaktiga faktauppgifter störde trovärdigheten också för vissa av hans
samtida läsare, som framgår av de samtida ”sågningarna”.

En form av ”historia” som form för berättande om förgångna händelser är
krönikan. En historisk krönika skall berätta om händelser i den ordning de
uppträder, ofta sorterat under regent eller årtal (jfr antikens ”annaler”).
Historia regum Britanniae följer i stort den modellen och är strukturerad med
hjälp av de olika kungarnas regering. Mathey-Maille påpekar avvikelserna från
denna norm: dels varierar längden för varje kung mycket kraftigt, från några
rader eller ett omnämnande till många sidor, och detaljeringsgraden varierar
enormt, ”vilket ger skildringen liv” (Par ces différents procédés, la chronique
s’anime).14 Dels avbryts det historiska flödet av saker som etymologiska redo-
görelser för ett namns ursprung, eller mest tydligt av Merlins profetior som
föregriper mycket av det som följer senare.

Ett annat drag som bryter krönikeformen och ger verket en personlig ton
är författarens egna interventioner i texten: han nämner sitt namn tre gånger
och talar själv i texten flera gånger (till exempel vid Merlins profetior förutom
i förord och efterord).

Men Geoffrey skriver inte bara i krönikeform. Epiken bidrar återkom-
mande till skildringen med ”chanson de geste”-inspirerade hjälteskildringar
och fokus på krigiska bedrifter. Mathey-Maille ser denna växling mellan
historia och fiktion som ett grundläggande drag i verket, och som kanske för-

13 Mathey-Maille 2008, s. 12.
14 Mathey-Maille 2008, s. 11.
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klarar den frustration som historiker har känt inför dess anspråk på auten-
ticitet contra det fantasifulla resultatet.15 Samtidigt var det nog just detta som
publiken ville ha och som förklarar framgången, som Gwyn Jones samman-
fattar på följande sätt:

His book was exceedingly popular and has survived in a great number of
manuscripts, almost fifty of them from the twelfth century alone. It was popular
not so much because it was new, or beause it was lies, but because it was what
everyone wanted to read and be informed about, and because it had the desired
aura of history.16

Jankulaks försiktiga uppvärdering av Geoffreys källtrohet är relevant också i
genrediskussionen angående historia, epik och versroman. Om Geoffrey
målade en sann bild, kanske inte av enskilda detaljer och händelser, men av
betydelsen, miljön och kulturen, så är det inte godkänt som modern historia,
men troligtvis som antik och medeltida historiografi:

To borrow a distinction used by medieval writers of romance, we can say that
Roberts has shown that while Geoffrey took liberties with the matière, the
people and events of his sources, he did not do so with regards to the sens, the
overall meaning lying behind them. He was not simply a copier of the Welsh
material, but an interpreter within the the spirit of the Welsh tradition.17

Kort sagt: Geoffrey var en skönlitterär författare i den historiska genren, sam-
tidigt en sorts folkkulturförmedlare till den latinska lärda och internationella
(och även till den ’nationella’, icke-keltiska) publiken.

En annan aspekt på historiegenren kan också kort tas upp. I tidigmedeltida
historiografi sägs ofta att ett eskatologiskt perspektiv är rådande, det är en
sorts ”historieteologi” som vi ser hos Gildas och Beda. Detta går bland andra
tillbaka på Augustinus De civitate Dei, men vad Robert W. Hanning poängterar
i sin bok om historiesyn hos tidigmedeltida brittiska författare är att Geoffrey
bryter med detta målinriktade historieskrivande:

In the Historia, the regulation of history by repetitive patterns of personal
behaviour and national progress has replaced the Christian system of
movement toward a final happiness or reward. Geoffrey’s story of the fall of
Britain lacks, in short, the moral dimension provided in the versions of Gildas
and Bede by the theology of history.18

15 Mathey-Maille 2008, s. 10–13 är huvudkälla till genomgången av genrerna.
16 Jones 1962, s. vi.
17 Jankulak 2010, s. 3–4.
18 Hanning 1966, s. 171–172. Om Augustinus s. 32–37.
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Utan att vara direkt oenig angående Geoffrey invänder en annan forskare,
Monica Otter, mot generaliseringen om tidigmedeltida historia som i första
hand ”Geschichtstheologie”. Hon sätter i stället Geoffrey i ett sammanhang av
historieskrivare för lokala kloster, som hon menar har ett lokalt och inte ett
eskatologiskt fokus:

There is no English equivalent to Otto von Freising, the writer modern scholars
most often seem to have in mind when they generalize about medieval
”Geschichtstheologie”. In twelfth-century England, the vast majority of all
historiographical activity emerges from the monasteries, and the writers have
the interests of their houses at heart, be it material interests or a more spiritual
concern with the sanctity and prestige of the monastery. Even a ”universal
history” like that of Orderic Vitalis is ultimately very local in its concerns. […]
Gerald of Wales, not a monk but an archdeacon with both ecclesiastical and
courtly ambitions, writes on local topics for a variety of monasteries, as well as
topographies and itineraries, which are, if anything, even more ”anchored in the
countryside” than local monastic history. So is a famous work by another
archdeacon, Geoffrey of Monmouth’s Historia Regum Britanniae.19

Här kan man lätt ansluta med iakttagelsen att Geoffrey har ett särskilt intresse
för orten Monmouth och för bretonerna i sin historia.20 Hur som helst, per-
spektivet att betona Geoffreys situationsanpassade moraliserande (i stället för
ett överordnat utvecklingsraster) passar väl ihop med Judith Weiss samman-
fattning av Geoffreys moral, att det inte är yttre fiender utan inre strider och
förräderier som saboterar för britterna:

It is only domestic treachery that destroys Arthur’s tremendous achievement.
This is a recurrent theme in the Historia. Time and again it is the British
themselves, not their enemies, who weaken the nation by ’civil discord’ and
familial strife: nephew betrays uncle, brother fights brother, and the noble
Cadwallader sees his county racked by plague as punishment for its internecine
wars.21

Om man väljer ståndpunkten att Geoffrey skriver litteratur mer än historia (i
modern mening), och att han därmed agerar synnerligen självständigt med
innehållet i verket, så avstår man alltså enligt den ”traditionellt moderna
synen” på källkritik från förhoppningen att få historisk kunskap om det forn-
tida Britannien. Men denna självständighet gör å andra sidan Geoffrey till en
intressantare aktör, såväl politisk som litterär, än om han vore en kompilator

19 Otter 1996, s. 2–3.
20 Jankulak 2010, s. 11.
21 Weiss 2002, p. xvii.
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och översättare. Vi får också desto mer inblick i hans samtid och dess intressen
om det är den som i första hand format Historia regum Britanniae. Som vi sett
kan vi kanske – enligt vissa forskare – ändå hoppas finna en del historisk kun-
skap om det tidiga brittiska samhället och historien trots allt, men det är en
fråga för fortsatt forskning.

Syfte och tendens

För att bedöma både genre och historicitet behöver vi också undersöka för-
fattarens syfte med sitt verk. ”På tolvhundratalet är historikerns arbete sällan
oskyldigt”, och den medeltida konstruktionen av genealogiska historier, att ge
folket en ärorik historia ända till en mytisk grundare, motsvarar säkerligen
både författarens personliga vilja och beställarens politiska syften.22 Geoffrey
var som nämnts med största säkerhet själv kelt, från Wales eller Bretagne, och
hans upphöjande av dessa folk och nedvärderande av romare och anglosaxare
är uppenbara i Historia regum Britanniae. Däremot kommer de normandiska
erövrarna, de nuvarande herrarna, billigt undan. Inte förvånande, då Geoffrey,
inte olikt andra författare vid denna tid, hyllar kung Henrik i sitt förord och
dedicerar verket till normandiska stormän (olika i de olika manuskripten).
Han kan också misstänkas ha använt sin historieskrivning för att plädera för
britterna gentemot anglosaxarna hos de nya normandiska herrarna.23 Geoffrey
är nämligen ensam bland normandiska samtida att fokusera på och försvara
”britterna”.24 Att den nya dynastin har intresse att ge en dålig bild av den före-
gående är naturligt, och forskare har naturligtvis här sett ett politiskt projekt
att använda kulturmecenatskap som propaganda och politiskt maktmedel, helt
enligt tidens anda.25

22 Mathey-Maille 2008, s. 15–16: ”Au XIIe siècle, le travail de l’historien est
rarement innocent et la prolifération d’histoires généalogiques correspond à un réel
souci de glorification, voire de propagande. La réduction [sic] d’histoires nationales
sert souvent le pouvoir des princes, ainsi la volonté de légitimer une dynastie, une
politique peut aisément expliquer la revendication de vérité présente chez la plupart
des historiens. Pour imposer sa vision du passé, l’écrivain doit faire croire à la réalité
historique de la construction qu’il élabore.”

23 Mathey-Maille 2008, s. 16: ”Fier du peuple breton, Geoffroy le défend et plaide sa
cause auprès des conquérants normands contre celle des Anglo-Saxons, envahisseurs
de jadis, ennemis de toujours.”

24 Jankulak 2010, s. 3.
25 Se Echard 1998, s. 2.
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Detta påstådda politiska syfte hos Geoffreys Historia ger således en alter-
nativ tolkning av hans betonande av auctoritates och hans exakta fakta, årtal
och sifferuppgifter. Förut nämndes deras status av topoi som markörer av
historiegenren. I detta sammanhang tjänar de snarast till att skapa trovärdig-
het (inför läsaren/åhöraren) åt den framförda historietolkningen för att pro-
pagandasyftet skall fungera. Detta är alltså mera ett politiskt/retoriskt
perspektiv än ett litterärt.

Spridning: Wace

Geoffreys tveksamma rykte som sanningsenlig historiker påverkade nu inte
hans popularitet som historieberättare. Hans bok om den brittiska historien
blev en given klassiker, först av allt för dem som var intresserade av brittisk
historia. Men dess främsta betydelse för kulturutvecklingen ligger helt klart i
att den gav spridning åt inspirerande material att göra spännande folkspråkliga
berättelser av typ romaner på vers och chansons de geste.

Inte den förste men den överlägset viktigaste för att börja sprida materialet
om kung Arthur och den övriga brittiska hjältehistorien var den anglonorman-
diske klerken Wace. Han säger om sig själv att han föddes på ön Jersey, som
hörde till Normandie, år 1110, gick i skola i Caen, studerade vidare i ”France”
(= île de France) och därefter återvände till Caen. Hans yrke är oklart, som
clerc lisant kan han ha varit sekreterare eller notarie, eller kanske i kyrklig
tjänst; han kallar sig maistre, vilket har tolkats som lärare. Han säger själv att
han skrev, både författade och kopierade, många böcker. Hans två stora litte-
rära verk är Roman de Brut, översättningen/bearbetningen av Geoffreys Historia
(1155) och Roman de Rou (om Rollo/Gånge-Rolf, grundaren av den norman-
diska dynastin) (ungefär 1160). Hans egennamn Wace skrivs i vissa hand-
skrifter Gasse.26

Genrefrågan hos Wace jämfört med Geoffrey

Wace gör en genremässig överflyttning av Geoffreys skildring från latinsk
prosa i huvudsakligen historiografisk gestalt till fornfransk versifierad episk
berättelse. Både språk, litterär form, genre och tänkt publik byts med andra

26 Weiss 2002, s. xi–xiii. Waces egen presentation av sig själv, som står i Roman de
Rou och som här refererats, finns i engelsk översättning i Jones 1962, s. vii.
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ord ut. Det handlar däremot inte om ett besjungande enbart av den store
hjälten och hans fantastiska äventyr, en sorts spänningslitteratur, som den
senare episka Arthurlitteraturen kan karakteriseras som, utan Wace följer
Geoffreys skildring av britternas öden från början till slut. Han är dock en
självständig poet och utvidgar, förkortar, ändrar och kompletterar efter eget
huvud. Romanens omfång (14.866 vers i Weiss edition)27 visar också på det
episka anslaget. Kanske kan man kalla Roman de Brut för en chanson de geste
eller en roman med det brittiska folket som hjälte.28

I fråga om uppdragsgivare, ”sponsor” och syfte med Waces tillgänglig-
görande av Geoffreys historia förefaller det däremot inte ha skett några bety-
dande förändringar: båda skrev för samma normandiska kungahus räkning,
och man kan lätt få intrycket att Wace har fått i uppdrag att popularisera
Geoffreys tunga skildring. Frågan är då om syftet med att upphöja det brittiska
folket var det som föreslagits ovan, att rättfärdiga det normandiska beseg-
randet av detta folks tidigare erövrare anglosaxarna.

Det var dock inte det brittiska folkets storhet utan den store hjälten Arthur
som blev ”best-sellern” för framtiden. Wace tar alltså vid efter Geoffrey och
fortsätter utvecklandet av Arthurlegenderna och introducerar flera av nyckel-
delarna i den framtida traditionen, inte minst det runda bordet. Här skall vi
dock inte gå in på fortsättningen med Chrétien de Troyes och den oöver-
skådliga spridningen av materialet utan göra halt efter överförandet från
latinsk prosa till folkspråklig fransk vers, som kan ses som nyckelfaktorn för
den exempellösa framgången. För att citera en kommentar till Geoffreys
Prophetia Merlini från 1170-talet (i Jones engelska översättning):

What place is there within the bounds of the empire of Christendom to which
the winged praise of Arthur the Briton has not extended? Who is there, I ask,
who does not speak of Arthur the Briton, since he is but little less known to the
peoples of Asia than to the Britons, as we are informed by our palmers who
return from the countries of the East? The Eastern peoples speak of him as do
the Western, though separated by the breadth of the whole earth. Egypt speaks
of him, and the Bosphorus is not silent. Rome, queen of cities, sings his deeds,
and his wars are not unknown to her former rival Carthage. Antioch, Armenia
and Palestine celebrate his feats.29

27 Weiss 2002. Editionen och översättningen omfattar s. 1–373 (dvs. 86 s. vardera).
28 Jag hoppas i annat sammanhang kunna studera Waces bearbetning av Geoffrey

närmare genom att närläsa avsnitt av texterna mot varandra.
29 Jones 1962, s. vi.
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Detta skrevs alltså bara runt fyrtio år efter det att Geoffreys Historia regum
Britanniae offentliggjordes, och bara tjugo år efter att Wace bearbetat och till-
gängliggjort den på folkspråk. Därefter ligger Chrétien de Troyes och andras
vidareutvecklingar liksom översättande till andra folkspråk än franska.
Tillbaka hem till Britannien, det vill säga i form av en tolkning på engelskt
folkspråk, kom den nya litteraturen främst genom Layamon, som över-
satte/bearbetade Wace på 1190-talet (alltså först efter den nyss citerade lov-
sången till Arthurs berömmelse).30 Det är verkligen fråga om en enastående
snabb och effektiv spridning av en litterär nyhet, och den skulle bara bli större
under det kommande århundradet.

30 Jones 1962, s. ix.
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Nobilissime atque exoptatissime frater Nicolae
Barn skriver brev på latin under svenskt 1600-tal

Annika Ström

Det är tämligen svårt idag att föreställa sig barn i 8-årsåldern som skriver brev
på ett för dem främmande språk. Dels verkar det på pappret noterade brevet
vara en genre på försvinnandets rand, dels undervisas inte barn i att skriva
brev till sina föräldrar och syskon som ett medel för kommunikation. Att detta
skulle ske på latin verkar i det närmaste utopiskt. Denna artikel kommer att
belysa en brevväxling på just latin, mellan ett antal bröder. För att hitta något
dylikt måste vi naturligtvis vända oss till en annan tidsperiod i Norden, nämli-
gen stormaktstidens 1600-tal. De här behandlade breven vittnar om en annan
undervisningskontext, om latinets betydelse som kommunikationsspråk under
en politiskt framgångsrik period, samt om individers kunskaper i latin och hur
dessa utvecklas under barn- och ungdomstid. Särskild fokus kommer att ligga
vid imitation som verktyg i undervisning i latin och retorik.1

En kort bakgrund

I den Nordinska samlingen (Uppsala universitetsbibliotek) bevaras en stor
samling brev som är skrivna av olika medlemmar ur familjen Gyldenstople.2

Innehållet samlades en gång av biskop Carl Gustaf Nordin (1749−1812).3 Den

1 Se vidare Ström kommande 2014. Jag arbetar för närvarande på en utgåva med
översättning och kommentarer till bröderna Gyldenstolpes brev med arbetstiteln
Frånvarons retorik. Brev från bröderna Daniel, Carl och Gustav Gyldenstolpe till Nils
Gyldenstolpe. Utgåva med översättning, inledning och kommentarer.

2 Ågren 1921, s. 468. Samlingen innehåller originalhandlingar och även avskrifter av
dokument som rör Sveriges historia och topografi och omfattar vitt skilda discipliner:
historia, teologi, juridik, kyrkohistoria, vitterhet, litteratur, matematik, filosofi och
språkvetenskap.

3 Carl Gustaf Nordin, utnämnd till biskop i Härnösand 1805, docent vid Uppsala
universitet i gotisk litteratur och nordiska antikviteter. Nordin ägnade sig åt arkiv-
och biblioteksstudier och hade redan under Uppsalatiden 1773−1777 börjat samla
material då han tjänstgjorde som amanuens vid universitetsbiblioteket. Ågren 1921, s.
468−469. Se även SBL, vol. 27, s. 371−377.
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gemensamma nämnaren för den gyldenstolpska samlingen är brevens adressat,
Nils Gyldenstolpe. Tyvärr har Nils svar på alla dessa brev inte bevarats på
samma noggranna och även ovanliga vis.4

I volym 470 av samlingen finns brev skrivna av Michael Wexionius
Gyldenstolpes söner till brodern Nils i Stockholm, under rubriken c) Bref till
Nils Gyldenstolpe från hans Bröder och systrar samt systerbarn. Här finns brev från
bröderna Gabriel (1 brev skrivet i Riga, den 23 augusti 1665), Daniel (ca 60
brev) och Samuel (ca 70 brev), Carl (ca 40 brev), Gustaf (16 brev), systrarna
Susanna (14 brev), Sophia (13 brev) och Sara (8 brev), samt från Susanna
Juliana Svenonia, dotter till Susanna (2 brev). Breven från bröderna är till
största delen skrivna på latin medan systrarnas brev är författade på svenska.

De brev som kommer att behandlas här är skrivna ungefär 1661−1675 av
bröderna Samuel, Carl och Gustav.5 Att avgöra vilka brev som är skrivna av
dem som barn kan vara svårt, då vi inte känner till födelsedatum för alla här
involverade; när det gäller vissa medlemmar av släkten finns lite information
att tillgå. Det kan vidare vara svårt att avgöra när en person upphör att vara
barn. Jag har valt att ta med de allra första alstren av de tre bröderna utifrån
kriterier som handstil och innehåll.

Michael Wexionius Gyldenstolpe, pojkarnas far, var en lärd man i den aka-
demiska kretsen i Sverige och Finland under perioden. Han blev 1640 pro-
fessor i politik och historia vid Åbo universitet och flyttade dit med sin familj.
I sitt äktenskap med Susanna Crucimontana Nilsdotter (1637) fick Michael 12
barn, varav 9 uppnådde vuxen ålder. När sonen Nils var 18 år flyttade han till
Stockholm för att göra karriär och härmed inleds ett flitigt brevskrivande
mellan far och son. Michaels brev till Nils ger oss en ovanlig och intressant in-
blick i hur en ung mans karriär tar sin början och utvecklas under ett decen-
nium (1660-talet).6 Michael Wexionius Gyldenstolpe författade även under
sin tid ett antal kända verk om politik och filosofi.

Nils Gyldenstolpe (1642−1709) gjorde med tiden en lysande karriär i Stock-
holm. Hans blev 1687 utnämnd till hovkansler, och kom att inneha diverse
höga poster i Sverige under de följande åren: han blev friherre 1687, lant-

4 Hur dessa brev hamnade på Uppsala universitetsbibliotek beskriver jag i min
utgåva av ett urval av breven skrivna av brödernas pappa Michael Wexionius Gylden-
stolpe. Se Ström kommande 2014.

5 Daniel började skriva brev 1669, vid 24 års ålder, och dessa brev finns således inte
med här.

6 Se vidare Ström kommande 2014.
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marskalk vid riksdagen 1689, kungligt råd och kansliråd samt prins Karls
guvernör 1690. Han blev 1690 även ordförande i lagkommissionen och greve.
Detta år utnämndes Nils även till kansler vid Lunds universitet i oktober. 1697
blev Nils medlem av Karl XII:s förmyndarregering.

Gabriel, det andra barnet, föddes 1640 och levde till 1666. Han blev student
i Åbo 1650, fänrik vid Gustaf Horns regemente och löjtnant, och även rege-
mentskvartermästare vid karelska infanteriregementet 1662.7 Gabriel dog i
Riga och begravdes i Åbo efter många och långa turer, vilka vi kan följa i
breven från Michael.8

Efter Gabriel föddes så Nils, och därefter Daniel (1645−1691).9 Daniel
skrevs in vid akademin redan 1650. Han utnämndes till sekreterare hos Per
Brahe d. y. 1667 och blev assessor i hovrätten i Åbo 1671. Han blev härads-
hövding för Övre Satakunda 1673. Daniel kallas av Bonsdorff ”en prydnad för
hofrätten”.10 Han var gift med Helena Christina Grass (1657−1745) och fick
tio barn.

Samuel levde åren 1649−1692. 1668 blev han bibliotekarie vid Åbo aka-
demi; han var professor i politik och historia åren 1671−1681.11 Samuel var
ingen flitig skribent men författade ett panegyriskt tal om familjen Brahe
(1671). Han anklagades 1678 inför akademins konsistorium för ”åtskilliga
oregelbundenheter i sitt förhållande till det andra könet”. Han dömdes 1679
och fick därefter inte undervisa vid universitetet.12 1680 dömdes han till böter
för liknande förseelser. Samuel utnämndes till häradshövding i Övre Sata-
kunda (1681−1691) och lämnade universitetet.13

7 I Samuels Gyldenstolpes parentation (jfr Bibliografi) över Gabriel står att läsa att
Gabriel bjöds till Livland av herr Henrik Rebinder, och skötte sedan dennes affärer i
Livland och i Stockholm.

8 Elgenstierna, vol. III, s. 210−212. Gabriels död och problemen kring hur han skulle
begravas avhandlas flitigt i breven från Michael under hösten 1666 och även under
1667.

9 Se SBL, vol. 17, ”Gyldenstolpe, släkt”, s. 507−509; Elgenstierna, vol. III, s. 210−212
och Lagus 1834, s. 232.

10 Bonsdorff 1889−1892, s. 40.
11 Se SBL, vol. 17, ”Gyldenstolpe, släkt”, s. 507−509; Elgenstierna, vol. III, s.

210−212.
12 Dessa händelser avhandlas i Samuels och Daniels brev från den tiden. År 1679

upphör Samuel att skriva brev.
13 Schybergson 1891, s. 17−18.
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Det är inte känt när Carl föddes († 1710); han blev student i Åbo 1665,
gjorde krigstjänst 1677 och blev fänrik vid livgardet 1678, samt löjtnant 1681;
han gick i holländsk tjänst och blev fortfikationskapten.14 Han var gift med
Magdalena Signac. Det yngsta barnet var Gustaf, död efter 1679. Han var
student i Åbo från 1665, samt stipendiat där 1676−1677.

Brevets roll i stormaktstiden Sverige

Varför skriver bröderna Gyldenstolpe brev till sin bror på latin? Vad fyllde
breven för funktion? Var de uttryck för privat kommunikation mellan släkt-
ingar eller fanns andra syften? Detta är frågor som jag redan hanterat i anslut-
ning till Michaels brev men som förtjänar en kommentar även i denna
kontext.

Brevet i sig utgör en genre med fasta normer och med en historia som går
långt tillbaka i tiden, till det klassiska Grekland. Genren behandlas inte teore-
tiskt i Rom förrän på 300-talet av Gaius Julius Victor, men åtskilliga verk med
praktiska exempel på genren finns, exempelvis Ciceros brev. Under medeltid
(ars dictaminis) och renässanen (ars epistolica) skrivs ett stort antal manualer i
brevskrivning, vilka bygger på den klassiska retoriken. Ett känt exempel från
”senare” tid är naturligtvis Erasmus av Rotterdams Opus de conscribendis epistolis
från 1522. Det var ett mycket inflytelserikt verk, en syntes av klassisk retorik,
ciceronianska brev och medeltida ars dictaminis.15 Brevteori under renässansen
går också tillbaka på den klassiska traditionen och fortsätter på så vis även
traditionen från ars dictaminis; dock blir brevhandböckerna mer teoretiska, mer
knutna till antika källor och mer regelförmedlande; de under medeltiden
vanliga formel- och frassamlingarna överges därmed. Klassiska texter, såsom
Ciceros De oratore och Quintilianus Institutio oratoria, samt Ciceros brev, åter-

14 Elgenstierna, vol. III, s. 210−212.
15 Erasmus brevhandbok har en tämligen lång och teoretisk inledning med kapitel-

rubriker som Quis epistolae character, De gravitate epistolae, De perspicuitate epistolae, De
compositione epistolae, De salutatione, De epithetis. I de senare avsnitten blir Erasmus mer
konkret och ger exempel på hälsningar och lämpliga epitet, beroende på genrer och
mottagare. Se även Henderson Rice 1983, s. 331f., för en intressant utredning av
Erasmus olika skrifter om brevteori som föregår publiceringen av Opus de conscribendis
epistolis. Jfr även Henderson Rice 2007, s. 148, Newbold 2007, s. 130, och Clough 1976,
s. 35−36. Burton 2007, s. 90f., diskuterar likheter mellan de medeltida föreskrifterna
och vad som producerades under renässansen.
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fanns och kom att påverka brevskrivandet. Under denna period fick brevet
även en viktig roll för förmedlande av humanismens idéer om bildning.

Brevteori av europeiskt ursprung studerades även flitigt i Sverige. Dess-
utom skrev akademiker i Norden manualer i brevskrivning, exempelvis
Andreas Jonae Gothus Thesaurus epistolicus (1619 och 1631), Rudbeckius
Institutionis epistolicae libri duo (1624) och Daniel Achrelius Epistolarum con-
scribendarum forma et ratio (1689).16

Brevskrivande går också som en röd tråd genom alla skolstadier i Sverige
under 1600-talets första hälft. Såväl i trivialskolan och gymnasiet som i uni-
versitetens undervisning tränas elever och studenter i att skriva brev (vilket
kan utläsas ur de olika skolordningarna skrivna under svenskt 1600-tal).17 Det
är dock de yngre som framför allt ägnar sig åt denna form av skrivträning,
medan de äldre främst tränas i att skriva egna kompositioner i talets form. Det
senare är en mer avancerad och självständig träning som bygger på att studen-
terna har en solid träning i de klassiska förebilderna och den klassiska reto-
riken. Genom läsning, imitation och skrivövningar har studenterna byggt upp
såväl en copia verborum som en copia rerum och står nu rustade inför ett mer
avancerat författande syftande till att finslipa deras färdigheter inför det
kommande arbetslivets krav. Från tidiga år drillas således skolpojkarna i latin,
i synnerhet utifrån läsning av Ciceros brev; parallellt med läsning av hand-
böcker av olika slag, tränas kunskapen i praktiken genom olika skrivövningar,
däribland brevskrivning.

Bröderna Gyldenstolpes brev är alltså uttryck för denna undervisning och
träning; i brödernas brev finns ibland korrigeringar av en annan hand (bland

16 Daniel Achrelius (1644−1692), professor eloquentiae i Åbo 1679. Se Knif 2008,
s. 12−14.

17 Ett exempel: ”Compositio alia est adstricta, alia libera. Vtraque est potissimum vel
narrationis, vel epistolae, vel progymnasmatis, vel declamationis. Adstricta ad
imitationem boni auctoris instituitur, quemadmodum supra de imitatione dictum.
Atque in ea discipuli saepius exercendi. Libera ex proprio fit captu. Classi primae
narrationes conveniunt et epistolae familiares: reliquis progymnasmata insuper et
declamationes.” Skolordning 1649, s. 103. ”Kompositionen är antingen bunden eller
fri. I båda fallen bör den helst bestå i berättelser, brev, övningsuppsatser (pro-
gymnasmata) eller deklamationer. Den bundna kompositionen används för efter-
bildandet av någon god författare såsom ovan sagts. Eleverna bör flitigt övas i detta.
Den fria kompositionen sker efter var och ens förmåga. Berättelser och familjebrev
passar för den första klassen; för de övriga klasserna passar progymnasmata och dess-
utom deklamationer.”
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annat Michaels). Brevens innehåll kommenterar också pojkarnas undervis-
ningssituation (se vidare nedan). Det kan konstateras att brevet som genre
hade stor betydelse under 1600-talet; skicklighet i såväl latin som brevskriv-
ning var ett måste för den som önskade en karriär inom kanslier, kronan och
ständernas ämbeten. Latinet var det språk som användes i myndighets-
utövning av alla slag. Att Michael tränade sina söner att skriva brev på latin
var en del av sönernas utbildning, nödvändig för deras framtida värv.

Efter denna korta bakgrund vill jag nu diskutera brödernas tidigaste brev
utifrån några infallsvinklar: latininlärning (det egna skrivandet samt under-
visningssituationen) och imitation av källor. Jag vill också (förhoppningsvis)
roa läsaren med några glimtar och nedslag i dessa barns värld.

Som ett första exempel vill jag använda de tre första, odaterade, breven av
Carls hand. De visar tydligt på de första stapplande stegen i brevskrivandets
värld. Det allra första brevet är kort och koncist (bild 1):

Frater Nicolae!
Ave et vale!
Carolus Gyllenstålpe

Stilen är spretig men liknar inte den handstil som finns i det tredje brevet
nedan. Man kan anta att en bror eller kanske till och med Michael har textat
de enkla orden. När Carl nästa gång skriver ett brev till Nils kan vi se att det
innehåller en långt mer komplicerad syntax samt ger en fingervisning om att
Carl har insett att man helst skriver en text mellan hälsningsfraserna (bild 2):

Chare frater Nicolae Gyllenstålpe!
Opto Tibi plurimam salutem, et rogo, ut velis mihi donare parvum istum tuum
equum, quem ego vidi in Jacolano. Ego diligenter studebo, et dabo operam tibi
iterum studiis meis inservire. Hisce Deo commendatus valeas feliciter in
Christo Jesu.
Tuus Charus Frater Semper Carolus Gyllenstålpe
Salutant Te fratres et sorores amanter. Iterum vale!
Idem Tuus frater Carolus Gyllenstålpe, manu propria18

18 Käre bror Nils Gyldenstolpe! Jag hälsar dig varmt och jag ber dig att ge mig din
lilla häst, som jag såg i Jakola. Jag skall studera flitigt och bemöda mig att som en gen-
tjänst hedra dig genom mina studier. Med dessa ord anbefaller jag dig till Gud och må
du lyckligt leva med Jesus Kristus. Din käre bror för alltid Carl Gyldenstolpe. Bröder
och  systrar  hälsar  dig varmt. Återigen farväl!  Din bror Carl Gyldenstolpe,  av egen hand.
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Bild 1 och 2. Carls första och andra bevarade brev till Nils.
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Även detta brev är skrivet av någon annan. Handstilarna i själva brevet och
den sista hälsningen är olika. Den senare är skriven med en mycket barnslig
och spretig hand, som faktiskt är just Carls; han lägger till förkortningen m.p.
(manu propria). Denna handstil återkommer i det tredje brevet (bild 3) som på
så vis blir det första brevet som Carl skriver själv, även här med tillägget manu
propria. Detta är ett tackbrev − Carl har nu fått den åstundade hästen och är
mycket tacksam:

Salve chare frater Nicolae Gyllenstålpe!
Animum Tuum in me sane benevolum nunc cum gaudio agnosco, quod
petitioni meae satisfecisti. Equum donasti et in majorem rei certitudinem
proprio chirographo confirmasti. Quare, ne tantum beneficium et donum in
hominem parum memorem ac ingratum collocasse videaris, non solum Tibi
gratias ago, sed et semper Te amabo, Te venerabor, ad Te semper scribam.
Atque posthac (Deo juvante) diligentius studebo. Vale!
Tuus Charissimus Frater Semper Carolus Gyllenstålpe, manu propria19

     
Bild 3. Carls tredje bevarade brev till Nils.

19 Hej käre bror Nils Gyldenstolpe! Jag ser med glädje ditt välvilliga sinne mot mig,
då du tillfredställt min bön. Du har skänkt mig din häst och bekräftat detta med
största säkerhet genom din egen underskrift. För att du inte skall synas ha placerat en
sådan välgärning och gåva hos en föga värdig och otacksam man, tackar jag dig
sålunda, och jag skall även älska dig för alltid, vörda dig, alltid skriva till dig. Och
hädanefter skall jag med Guds hjälp flitigt studera. Farväl! Din käre bror för alltid Carl
Gyldenstolpe, av egen hand.
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Pojkarna kommenterar ibland själva sin utbildning och vad de håller på med
för tillfället. Ett ur flera perspektiv intressant exempel är två av Gustavs allra
första brev:

Nobilissime Frater Nicolae Gyllenstålpe!
Deo laus bona valetudine praeditus sum. Lego ante meridiem ex Orbe picto;
dimidium librum absolvi. Post meridiem disco ex colloquijs Helvici. Legi his
diebus de figulo, qui format ex argilla vasa fictilia, quae incrustat lithargyro et in fornace
excoquit.
Gustavus Gyldenstolpe20

Nobilissime frater Nicolaus Gyldenstolpe!
Legi hodie ex orbe picto de transitu aquarum; trajecturus flumen ne madefiat,
excogitanti sunt pontes. Struuntur rates ex compactis tignis, et pontones consolidatis ex
trabibus, ne aquam excipiant. Lintres aguntur remo. Olaus adhuc syllabicat. Vale!
Gustavus Gyldenstolpe21

Gustav läser Orbis pictus22 och redogör för olika fenomen som han påträffat där
− figulus och transitus aquarum. Här kan noteras att breven innehåller syn-
taktiskt komplicerade passager samt ”svåra ord”. Det förklaras om man läser
originaltexten; Gustav kopierar nästan ordagrant Comenius text (kursiverat i
citaten). Gustav läser också Helvetius Colloquia.23 Vi ser också hur han fördelar
arbetet; på förmiddagen ägnar han sig åt en bok, på eftermiddagen åt en
annan.

Också Carl informerar om sin skolgång. Här återkommer böcker Orbis pictus
samt Helvetius Colloquia. Han har också ägnat sig åt grammatiska och mate-

20 Högt ärade bror Nils Gyldenstolpe! Gud ske lov är jag utrustad med en god hälsa.
På förmiddagen läser jag ur Orbis pictus; jag har klarat av halva boken. På
eftermiddagen lär jag mig ur Helvicus Colloquia. De senaste dagarna har jag läst om
krukmakaren, som formar lerkärl av vit lera, vilka han överdrar med en skorpa av
silverskum och torkar i ugn. Gustav Gyldenstolpe

21 Högt ärade bror Nils Gyldenstolpe! Idag har jag läst ur Orbis pictus om transport
över vatten; man har tänkt ut broar för att den som skall gå över floden inte skall bli
blöt. Skepp har byggts av tjocka trästycken och pråmar av kraftiga stockar, så att de
inte skall ta in vatten. Roddbåtar drivs med åror. Olof håller fortfarande på med
stavning. Farväl! Gustav Gyldenstolpe

22 En textbok av encyklopediskt slag, skriven för barn av Comenius, tryckt första
gången 1658.

23 Christopherus Helvicus (1581−1617), Familiaria Colloquia; mer än hälften av dessa
var direkt tagna ur Erasmus Colloquia.
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matiska studier. På schemat står också Sleidanus De quattuor summis imperiis 24

och läsning av Ciceros brev (jfr nedan):

Nobilissime ac exoptatissime frater!
Nullas a Te nuper accepi literas, quas vehementer iam desidero. Igitur hac vice
mitto literas, ut mihi remittas. Faciam te certiorem de meis studijs: ad finem
perduxi hoc anno Orbem pictum et Colloquia Helvitij; aliquid etiam didici ex
Grammatica, in repetitionibus. Didici etiam ex Arithmeticis addere, subtrahere,
multiplicare et aliquid in divisione. Ante aliquot septimanas incepi Sleidanum
de quattuor summis imperijs et Epistulas Ciceronis, quos, bono cum Deo, hac
hyeme absolvam. Nobilissima mater redijt de Kerrenhemio ante dies aliquot.
Cras iterum proficiscitur et non scio pro certo, quis eam sequetur.25 Non attinet
plura scribere neque tempus permittit. Vale!
Carolus Gyllenstålpe26

Vi har redan ovan stött på exempel av imitation av klassiska och andra källor.
Ovan har också påtalats hur Ciceros texter användes i undervisningen, och att
även dessa pojkar vittnar om läsning av Ciceros brev. Dessa brev användes
såväl som material för skrivövningar, dvs. man översatte till svenska och sedan
tillbaka till latin, som mönster för hur brev skall se ut till struktur och inne-
håll. Naturligtvis influerade Ciceros skrivningar de skrivande barnen. Spår av
Ciceros språk och brevinledningar syns överallt. Ett exempel på en frekvent
förkommande typ av imitation av Cicero (eller möjligen hämtat ur thesauri för
brevskrivning) är att olika inledningsfraser relaterade till just brevskrivning
återanvänds. Ett exempel här ur ett av Samuels brev:

24 Johannes Sleidanus (1506−1556). De quattuor är ett verk som behandlar världens
fyra största riken (det assyriska /babyloniska, det persiska, det grekiska och det
romerska). Trycktes flera gånger under 1500- och 1600-talen.

25 Carl skriver sequetur, medan sequatur är att vänta.
26 Högt ärade och mycket älskade bror! Jag har inte mottagit något brev från dig

nyligen, vilket jag nu längtar mycket efter. Alltså skickar jag denna gång brev, för att
du skall skicka brev tillbaka till mig. Jag skall informera dig om mina studier: detta år
har jag avslutat Orbis pictus och Helvicus Colloquia. Jag har också lärt mig något från
Grammatica som gäller repetitioner. Jag har även lärt mig addition, subtraktion, multi-
plikation och något om division från Arithmetica. För några veckor sedan påbörjade jag
Sleidanus Om de fyra största rikena och Ciceros brev, vilka jag med Guds välvilja skall
avsluta denna vinter. Vår högt ärade moder har återvänt från Kerrenheim för några
dagar sedan. I morgon ger hon sig åter iväg och jag vet inte säkert vem som följer med
henne. Nu har jag inte mer att skriva och tiden tillåter inte heller. Farväl! Carl
Gyldenstolpe. Skrivet i Åbo, 8 november år 1665.
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Si quid haberem, quod scriberem ad te, facerem id verbis et saepius.
Si quid haberem, quod ad te scriberem, facerem id et pluribus verbis et saepius.
(Cicero, ad fam. XIV,17)

Ytterligare ett exempel från Carls brev:

Brevitas tuarum literarum me quoque breviorem in scribendo facit et vere, ut
dicam, non satis occurrit, quid scribam.27

Brevitas tuarum litterarum me quoque breviorem in scribendo facit et, vere ut
dicam, non satis occurrit quid scribam. (Cicero, ad fam. XII,9)

Ett annat fall av imitation av visst intresse finns i Carls tredje brev, diskuterat
ovan. Den något mer avancerade frasen Quare, ne tantum beneficium et donum in
hominem parum memorem ac ingratum collocasse videaris dyker här upp i den
annars lite barnsliga kontexten av den åtrådda hästen. Det visar sig att här
citeras Erasmus, ur ett brev som också handlar om en häst.

Carls tidigaste brev uppvisar en rätt slående imitation. Han tar stora delar
av ett och samma brev och arbetar om det till ett eget brev. Såsom framgår av
exemplen nedan blir rätt stora delar av breven då ”plagiat” på Cicero. I det
första exemplet berättar Carl om sina känslor i samband med bror Gabriels
bortgång. Han väljer att hämta inspiration ur ett brev från Servius, skrivet till
Cicero vid dennes dotters bortgång. Två meningar är tagna ur detta brev. I
brevets slut berättar Carl att familjen har varit på lantstället Jakola; här
använder han en passage ur Terentius som behandlar fördelarna med att ha ett
lantställe (de lånade meningarna i kursiv).

Nobilissime atque exoptatissime Frater Nicolae!
Nihil novi mihi ferme est ad te scribendum, quam quod frater Gabriel diem
obijt supremum. Deus misereatur animae suae. Postquam mihi renunciatum est de
obitu charissimi fratris mei, sane quam pro eo, ac debui, graviter molesteque tuli.28

Tamen aequa mente ferendum, quod mutari non potest, et ea lege nati sumus,
ut aliquando ex hac ex hac vita emigremus. Quid est ergo, quod tantopere nos
commoreat hic dolor?29 Nuper mihi non commemorasti per literas de valetudine
tua neque de rebus alijs. Deus nos custodiet in nomine Domini. Vale!

27 Denna mening har jag även funnit i Boeclerus, Thesaurus conscribendarum
epistolarum, 1613. Se vidare nedan.

28 Cic. ad fam. IV, 5,1: ”Postea quam mihi renuntiatum est de obitu Tulliae, filiae
tuae, sane quam pro eo ac debui, graviter molesteque tuli […].”

29 Cic. ad fam. IV,5,2: ”Quid est quod tanto opere te commoveat tuus dolor
intestinus?”
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Fuimus una in Jacolano; ex rure hoc habeo commodi, neque agri neque urbis odium me
umquam cepit; ubi satietas coepit fieri, commuto locum.30 Praeceptor te plurima salute
impertit. Iterum vale!
Tuus Charus Frater Carolus Gyllenstålpe31

I exemplet nedan kan vi se hur Carl skriver om Ciceros brev något:

Nobilissime atque exoptatissime frater Nicolae!
Etsi certior fio de illis rebus, quae gerunt apud vos, quia meus charissimus frater
Daniel sua in me voluntate ad me scribit de multis rebus, tamen tuae literae fuerunt
mihi pergratae de quavis minima re a te ad me rescriptae; quare, quoniam ego imprimis
desidero tuas literas, noli committere, ut officium tuum facias magis excusatione, quam
assiduitate literarum tuarum.32

Ett sista exempel på Carls användning av sin förebild Cicero:

Nobilissime atque exoptatissime Domine frater Nicolae Gyldenstålpe!
Nobilissimus frater Daniel Gyldenstålpe fecit, ut Nobilissimum fratrem non
immemorem putarem mei; salutem enim mihi per literas tuis verbis nuntiavit.

30 Ter. Eun. 236: ”Ex meo propinquo rure hoc capio commodi. Neque agri neque
orbis odium me umquam percepit, ubi satias coepit fieri, commuto locum.”

31 Högt ärade och mycket älskade bror Nils! Jag har nästan ingenting nytt att skriva
till dig, förutom att bror Gabriel har dött. Må Gud förbarma sig över hans själ. Sedan
min käre brors död annonserats mig, blev jag mycket tung till sinnet, såsom jag borde.
Dock bör det som inte kan förändras bäras med jämnmod, och vi är födda enligt den
lag att vi någon gång måste flytta från detta liv. Varför är det då så att denna smärta
uppehåller oss så? Du har inte nyligen i brev berättat för mig om din hälsa, ej heller
om andra saker. Må Gud vakta oss i Herrens namn. Farväl! Vi har varit tillsammans i
Jakola; från lantlivet har jag den nyttan att jag aldrig ansätts av leda vare sig över
landet eller staden. När jag börjar bli mätt på någondera byter jag plats. Vår lärare
hälsar dig mycket. Åter farväl! Din käraste bror Carl Gyldenstolpe. Åbo, 9 augusti år
1666.

32 Även om jag informeras om de saker som sker hos er, eftersom min käre bror
Daniel på grund av sin välvilja gentemot mig skriver till mig om många saker, var
dock ditt brev mycket kärt för mig, där du skrev om alla de minsta ting till mig. Låt
det därför inte komma därhän att du snarare skriver av plikt såsom en ursäkt än av
iver i ditt brevskrivande, eftersom jag särskilt åstundar dina brev. Cic, ad fam. XVI,25:
(Cicero F. Tironi suo s.): ”Etsi iusta et idonea usus es excusatione intermissionis
litterarum tuarum, tamen id ne saepius facias rogo. Nam etsi de re p. rumoribus et
nuntiis certior fio et de sua in me voluntate semper ad me perscribit pater, tamen de
quavis minima re scripta a te ad me epistula semper fuit gratissima. Qua re cum in
primis tuas desiderem litteras, noli committere ut excusatione potius expleas officium
scribendi quam assiduitate epistularum. Vale!”
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Valde iam lautus es, si liceat phrasi Ciceronis uti, qui gravere ad me literas dare,
fratri tuo praesertim charissimo; longo enim tempore nihil mihi dedisti literarum.
Quod si scribere oblitus es, non dubito quin his literis acceptis diligentior in scribendo
existas. Sin mei oblitus es, dabo operam, ut epistiola mea istuc veniat, antequam
plane ex animo tuo effluam. Gratulor mihi tamen te per Dei gratiam bona valetudine
praeditum esse, sed profecto mallem, id quod erat aequius, de tuis rebus, ex tuis
literis quam saepissime cognoscere. Quod certe ita fieret, si tu maluisses
fraternitatis quam litium jura perdiscere. Sed his non solum jocatus sum, sed et
magis exercitij gratia scripsi, nam charissimum fratrem valde amo, meque ab illo
amari cum volo, tum etiam confido. Vale!
Tui observantissimus frater Carolus Gyldenstålpe
Aboae 13 octobris, Anno 166733

Hela brevet är alltså en parafras på ett av Ciceros brev.34 Jag har ovan kursi-
verat de meningar som inte kommer direkt från Ciceros version. Carl annons-
erar också själv att han leker med Ciceros text genom fraserna si liceat phrasi
Ciceronis uti och sed et magis exercitij gratia scripsi. En viss anpassning har också

33 Högt ärade och mycket älskade herr bror Nils Gyldenstolpe! Högt ärade bror
Daniel Gyldenstolpe har sett till att jag inte tror att min högt ärade bror har glömt
bort mig; han hälsade nämligen till mig med dina ord i ett brev. Du är mycket ädel,
om jag så får använda Ciceros fras, som ogärna tar på dig att skriva till din käraste
bror; under en lång tid har du inte skickat mig något brev. Om du har glömt bort att
skriva, tvivlar jag inte på att du kommer att bli flitigare med att skriva när du har mot-
tagit detta brev. Men om du glömt bort mig, skall jag bemöda mig att detta lilla brev
skall komma till dig innan jag helt försvunnit från ditt sinne. Jag glädjer mig hjärtligt
åt att du med Guds nåd är utrustad med en god hälsa, men jag skulle hellre vilja, vilket
också vore mer rätt, att allt som oftast få veta om dina göranden genom brev från dig.
Och så skulle förvisso ske, om du var mer bevägen att lära dig broderskapets lagar än
rättegångsjuridikens. Men med dessa ord har jag inte bara skojat utan skrivit för
övnings skull, ty jag älskar min käraste bror mycket, och jag vill att han skall älska mig
mycket, vilket jag även litar på. Farväl! Din vördnadsfulle bror Carl Gyldenstolpe.
Åbo, 13 oktober år 1667.

34 Ciceros brev till Trebatius (ad fam. VII,14): ”Chrysippus Vettius, Cyri architecti
libertus, fecit, ut te non immemorem putarem mei; salutem enim verbis tuis mihi
nuntiarat: valde iam lautus es, qui gravere litteras ad me dare, homini praesertim
prope domestico. Quod si scribere oblitus es, minus multi iam te advocato causa
cadent; si nostri oblitus es, dabo operam, ut istuc veniam, antequam plane ex animo
tuo effluo: sin aestivorum timor te debilitat, aliquid excogita, ut fecisti de Britannia.
Illud quidem perlibenter audivi ex eodem Chrysippo, te esse Caesari familiarem; sed
mehercule mallem, id quod erat aequius, de tuis rebus ex tuis litteris quam saepissime
cognoscerem: quod certe ita fieret, si tu maluisses benevolentiae quam litium iure
perdiscere. Sed haec iocati sumus et tuo more et nonnihil etiam nostro. Te valde
amamus nosque a te amari cum volumus, tum etiam confidimus.”
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skett: här står till exempel fratri tuo praesertim charissimo där Cicero skriver
homini praesertim prope domestico, fraternitatis istället för benevolentiae.

Vi vet alltså att Ciceros brev användes i undervisningen och hänvisades till i
handböcker i brevretorik. I detta sammanhang måste dock en komplikation
introduceras, nämligen de frekvent förekommande böckerna av thesauri-typ.
Under renässansen sattes otaliga verk ihop innehållande samlingar av fraser
hämtade ur den klassiska litteraturen, ofta organiserade utifrån olika teman.
Dessa ansågs vara utmärkta att använda i undervisningen och när man skulle
författa egna texter. Ett exempel intressant för brevskrivning är Johannes
Boeclerus (1570−1640), Thesaurus conscribendarum epistolarum, tryckt flera
gånger under 1600-talet. En brevskrivare klarar sig långt enbart förlitande sig
på detta verk. Boeclerus ger noggranna beskrivningar av alla brevets genrer,
och varje genomgång följs av utförliga listor på fraser lämpliga att använda just
i detta sammanhang. Ovan hänvisar jag till Boeclerus som återger en mening
ur Cicero; hos Boeclerus står den under rubriken Litterarum brevitatem
excusandi in calce earum formulae. Det är naturligtvis omöjligt att avgöra om
Carl inspirerades direkt av Cicero eller hade tillgång till en thesaurus.

Man kan säga att den imitation som påvisats ovan följer tätt tidens rekom-
mendationer; såsom nämnts ovan handlar skrivövningar i mångt och mycket
om att efterbilda antika texter genom översättningar från latin till svenska och
sedan tillbaka till latin. Detta gjordes gärna med Ciceros brev. Breven här kan
alltså ses som rena övningar. Ovan kan iakttagas en progression från ren
kopiering till mer komplicerat användande av enstaka fraser som därtill
anpassats till det egna brevets kontext. I dåtidens handböcker diskuteras också
imitation av olika slag; exempelvis Lipius idéer talar om olika grader av
imitation − puerilis, crescens och adulta. I bröderna Gyldenstolpes brev före-
kommer olika stadier av imitatio puerilis.35

Sed manum de tabula! Denna artikel har i korthet avhandlat några tidiga
exempel ur bröderna Gyldenstolpes brevskrivande. Men vad hände sedan?
Daniel och Samuel har som sagt lämnat åtskilliga brev efter sig. Daniel fort-
sätter att skriva livet igenom; hans brev är välskrivna, med en god handstil,
och informerar om familjens Gyldenstolpes vidare öden. Särskilt intressanta är
de brev som skrevs 1678−1679 och i vilka effekterna av den stora eldsvådan i
Åbo avhandlas. Samuel skriver också flitigt men på ett latin som är svårt, ana-
kolut och bitvis obegripligt. Hans handstil ställer också till en del. Gustav

35 Se Skolordningen 1649, kapitlet De stylo, seu scribendi exercitatione, II. De versionibus
latinis.
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skriver inte lika flitigt och han dog i tämligen ung ålder. Gustavs brev avhand-
lar hans mödor i det militära under det skånska kriget och de är rätt kort-
fattade. Carl inledde sin brevskrivarbana starkt såsom vi sett ovan, men med
åren avtog hans skrivande och de senare breven är av mindre intresse. Summa
summarum: dessa handskrivna privatbrev är viktiga källor för vår kunskap om
latin, språkutveckling, utbildning, brevet som genrer och inte minst ger de
kunskap om hur människor tänkte och levde i stormaktstidens Sverige under
den senare delen av 1600-talet.
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Cantrifusor och pultifex
Några ovanliga latinska ord i 1370-talets diplom

Peter Ståhl

Under en period på 1980-talet var Hans Aili anställd som latinredaktör vid
Svenskt Diplomatarium. I denna egenskap bidrog han till utgivningen av DS-
häftena VII:4 och VII:5, som innehåller diplom från åren 1359 och 1360.
Eftersom jag för närvarande har nöjet att inneha samma arbetsuppgift som
Hans hade för nästan trettio år sedan, har det förefallit mig lämpligt att i detta
sammanhang anknyta till hans tidigare arbetsplats. I det följande kommer jag
att behandla ett antal ovanliga latinska ord som uppträder i diplomen från
1370-talet. I några fall är det ord som förekommer redan i klassiskt latin, men
som under medeltiden får en ny eller utvidgad betydelse. Men i de flesta fall är
det fråga om helt nybildade ord som ofta beskriver specifika företeelser i
medeltidens samhälle. De behandlade orden presenteras här ordnade efter ord-
klasser: verb, adjektiv, adverb, substantiv.

För att läsaren ska förstå kontexten i vilken orden uppträder, vill jag helt
kort sammanfatta den historiska bakgrunden. Under det aktuella decenniet är
Albrekt av Mecklenburg kung i Sverige och det tyska inflytandet i landet fort-
sätter att öka. I de västra landskapen har den avsatte Magnus Eriksson (död
1374) och hans son, Norges kung Håkan, ännu ett betydande övertag. Hansan
behåller ett stadigt grepp om handeln i Östersjöområdet. Åtskilliga är de köp-
män och borgare i Lübeck som driver handel och äger fastigheter i Stockholm
och andra svenska städer, vilket framgår av pundtullslistor och testamenten.1

Samtidigt som det tyska inflytandet är starkt i städerna och i rikets förvalt-
ning, kan man också skönja en motrörelse som vill slå vakt om det nationellt
svenska. Denna gryende nationalism, som man något anakronistiskt skulle
kunna kalla det, har sina främsta företrädare hos birgittinerna. Begreppet
syftar i detta sammanhang inte bara på ordensfolket i Vadstena, utan lika
mycket på den krets inom det högre frälset och prästerskapet som verkade för

1 Angående Lübeck-testamenten med svensk anknytning, se särskilt Everhard Kan-
stens testamente 1376, 12/4 (DS nr 9235 med tillhörande kommentar).
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Birgittas sak.2 Ärkebiskop Birger Gregersson i Uppsala (död 1383) är en av de
främsta representanterna för denna grupp.3

Efter Birgitta Birgersdotters död i Rom 1373 blev det en nationell ange-
lägenhet att försöka få henne kanoniserad av påven. Ett flertal suppliker från
kungen, det svenska rådet och andra såväl svenska som utländska dignitärer
ingavs till påven Gregorius XI, som fram till början av 1377 residerade i
Avignon. När Gregorius i januari detta år återförde påvestolen till Rom efter
70 års exil, gavs ett gyllene tillfälle att påskynda processen mot en kanoni-
sation. Lämpligt nog fanns också Birgittas dotter Katarina Ulfsdotter i Italien,
ivrigt arbetande för sin moders upphöjelse och för Vadstena klosters privi-
legier. Men det skulle dröja till 1379 innan kanonisationsprocessen formellt
kunde komma igång.4 Då hade ett skifte på påvetronen i Rom hunnit ske
genom att Urban VI tillträtt efter Gregorius död på våren 1378. Eftersom flera
vid kurian ansåg att Urban inte blivit vald på ett kanoniskt korrekt sätt, utsåg
de rebelliska kardinalerna i september samma år Robert av Genève till mot-
påve under namnet Clemens VII. Denne valde att slå sig ned i Avignon. Så
inleddes den stora schismen i den västliga kyrkan som skulle vara fram till
1417.5 Decenniet 1370–1379 saknade således inte dramatik, varken i Sverige
eller utanför rikets gränser.

Verb

Ibland förekommer det att skrivare av diplom använder ett i sammanhanget
oväntat uttryck, men där betydelsen ändå är tämligen klar. Detta ser vi ett
exempel på i följande corroboratio från 1374:6

Jn cuius retribucionis apparenciam stabiliorem sigillis virorum nobilium ac
dominorum discretorum […], cum proprio non fungor, peto presentes litteras
confirmarj.

2 Angående birgittinerna och ansträngningarna på 1370-talet för Birgittas kanoni-
sation, se Gejrot 2013, s. 155–180.

3 Om Birger Gregersson se Sten Engström i SBL IV, s. 424– 427; Ståhl 2012. Angå-
ende hans birgittinska engagemang se Brilioth 1925, s. 95–99, och Gejrot 2013,
s. 162–166.

4 Om detta se Collijn 1924–31, s. XXXVI–XXXIX.
5 Om schismens utbrott se Ullmann 1948, särskilt s. 62–95.
6 1374, 20/8 (DS nr 8636).
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Till ett starkare tecken på denna gåva ber jag att detta brev ska beseglas med de
välborna och välförståndiga herrarnas […] sigill, eftersom jag inte nyttjar
något eget.

Här används verbet fungor i betydelsen ’nyttja, använda’ i stället för det för-
väntade utor.7 Möjligen har skrivaren inspirerats av formulär där fungor
normalt används:

[…] et actoritate (d.v.s. auctoritate) prioris prouincialis, qua fungor, ratificans
et confirmans testificor, quod […]. (1300, 21/5, DS nr 1315)

[…] actoritate domini mei regis, qua fungor […]. (1337, 22/7, DS nr 3309)

[…]  et ego auctoritate, qua fungor, absoluo te a peccato […]. (1344, DS nr 3843)

Verbet expagare, ’betala’, möter oss i några texter från 1370-talet. De flesta be-
läggen är från lågtyskt område, som följande exempel:8

[…] Euerwinus Steenbeke nobis significauit, quomodo ipse recepit in
Helsingheborgh ab Arnoldo Wulf presencium ostensore tres lastas ceruisie ad
vsum nostrorum, quas nos tenemur expagare […].

[…] Everwin Stenbek har meddelat oss att han av brevvisaren Arnold Wulf har
mottagit 3 läster öl i Helsingborg för att nyttjas av de våra och som vi är
skyldiga att betala […].

Det är lätt att förstå hur ordet har uppkommit, som en utökning och förstärk-
ning av det enkla verbet pagare.9 Detta ord är i sin tur en vulgärlatinsk form av
det klassiska verbet pacare, ’bringa till fred, underkuva’.10

7 För fungor i samma betydelse som utor se ThLL, vol. VI:1, sp. 1590; DML, fasc. IV,
s. 1033.

8 (1370), 10/5 (DS nr 8118 a).
9 För expagare se LP, vol. III, sp. 1434–1435, expago I; GMLS suppl., s. 54 med endast

detta belägg. För ytterligare exempel där ordet förekommer se DS nr 9493.
10 För pagare se DML, fasc. IX, s. 2081; LN, vol. VI, s. 3415; GMLS, vol. II, s. 169.
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Adjektiv och adverb

Den 3 februari 1379 upprättade den åldrade ärkebiskopen i Lund Nils Jönsson
sitt testamente på Hammershus, ärkebiskopens borg på Bornholm.11 I det
mycket omfattande testamentet skänker ärkebiskopen ett förgyllt silverbälte
och en börs av siden till studenten Peter Nilsson:

Jtem Petro Nicholai scolari balteum nostrum argenteum deauratum cum bursa
sericali […].

Adjektivet sericalis får ses som ett alternativ till det betydligt vanligare sericus,
’av siden eller silke, siden-’.12

Ett adverb som förekommer i en viss typ av avlatsbrev är profectibiliter,
’framgångsrikt’. Ordet står i brevets exordium där motivet till avlaten framgår:

Vt fidelium deuocio erga sacrorum locorum visitacionem pro Dei omnipotentis
honore, sanctorum suorum veneracione ac sui ipsius edificacione profectibiliter
excitetur, solet remissiuis indulgenciis, velut quibusdam allectiuis muneribus,
salubriter inuitari […].

För att de troendes fromhet framgångsrikt ska uppmuntras i fråga om besök på
heliga platser för Guds den allsmäktiges ära, för vördandet av hans helgon och
för samma fromhets uppbyggelse, brukar den på ett hälsobringande sätt
inbjudas genom indulgens som ger syndaförlåtelse, liksom lockande gåvor […].

Formuläret hittar vi i tre brev utgivna i Svenskt Diplomatarium, två från 1298
och ett från 1377.13 Därtill kommer ytterligare ett fall från 1401, 26/1 (SD nr
2849) som bygger på en eftermedeltida förlaga.14 Som redan påpekats i en
artikel av Eva Odelman har SD nr 2849 den felaktiga läsningen praestabiliter
(’på ett förträffligt sätt’), där det förlorade originalet alltså bör ha haft profecti-
biliter, såsom formuläret kräver.15 Men SD nr 2849 har, som det förefaller,
ytterligare en felaktig läsart genom att i texten ha solemus i stället för det i for-
muläret gängse solet. Den eftermedeltida avskrivaren försökte kanske ”rädda”

11 Dipl. Dan. IV:1, nr 484; översättning till modern danska i Danmarks Riges Breve
IV:1, nr 484. Testamentet kommer att tryckas i DS XI, häfte 4 och har i manus (okto-
ber 2013) DS-nr 9915 (SDHK nr 11424).

12 Blaise 1975, s. 841.
13 1298, 19/4 (DS nr 1229); 1298, 19/7 (DS nr 1241); 1377, 8/1 (DS nr 9397).
14 Handskriften B 22 (från 1700-talet), Linköpings stiftsbibliotek. Detta är ett förar-

bete till ett herdaminne för Linköpings stift av biskop Andreas Rhyzelius (död 1761).
15 Odelman 2000, s. 511. Jfr även GMLS, vol. II, s. 287.
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texten då han inte förstod att både excitetur i bisatsen och solet i huvudsatsen
har deuocio som subjekt. På båda de aktuella ställena i brevtexten borde ut-
givaren ha rättat den korrupta förlagan. Till utgivarens försvar måste ändå
sägas att han naturligtvis inte hade samma hjälpmedel till sitt förfogande 1903,
då texten trycktes, som erbjuds idag, då man enkelt kan göra sökning i data-
baser online för att hitta parallellställen.

Abstrakta substantiv

Menigheten i Hälsingland vänder sig i ett brev från början av 1370-talet (DS nr
9073), utfärdat på tinget i Norrala, till kung Albrekts far, hertig Albrekt av
Mecklenburg, och ber om att få behålla de lagar, rättigheter och sedvänjor som
man haft sedan tidigare.16 Vidare ber man hertigen att inte byta ut sina fogdar
och befallningshavare i Hälsingland eftersom man fruktar att detta skulle vålla
skadlig förvirring bland befolkningen:

[…] prefectos et advocatos vestros jn partibus nostris nequaquam mutuantes,
ex quo multa plebis delirancia nobis jurique vestro regio nociua sepissime
oritur et augetur.

Detta är ett mycket ovanligt belägg från svensk medeltid på delirantia, som
alltså får ses som ett alternativ till deliratio för att ange ’förvirring, oro’. Brevet
i fråga är ett original på pergament och det förvaras nu i Mecklenburgisches
Landeshauptarchiv i Schwerin.17

Ordet heriscindium, med betydelsen ’arvskifte’, uppträder i en text från
1368:

Notandum, quod Johannes de Harnegghe […] recognouit se percepisse plene-
que recepisse a Wenemaro Berkhof iij c marcas denariorum occasione
heriscindij […]. (1368, 2/4, DS nr 7685)

16 Detta var alltså under den period då hertig Albrekt, efter mecklenburgarnas seger
över folkungarna, hade Hälsingland och flera andra delar av det svenska riket i pant.
Om detta se Fritz 1973, s. 51 f. och Fritz och Odelman 1994, s. 9. Brevet finns även ut-
givet i BSH, del I, nr 47.

17 Detta belägg på delirancia behandlas i Westerbergh 1972, s. 227, där det dock står
att brevet är tillställt kung Albrekt i stället för dennes far, hertig Albrekt av Mecklen-
burg. Sammanblandningen är begriplig. Jfr även GMLS, vol. I, s. 298. Ordet är även
belagt i LP, vol. III, sp. 253.
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Det kan noteras att Johan van Harnegge […] intygat att han av Wenemar
Berkhof  till  fullo mottagit 250  mark penningar med anledning av arvskifte  […].

Nästa gång ordet förekommer i en diplomatarietext är 1377:

Sciendum, quod Elizabeth vxor Hemminghi Petersson de Malmøgh […] recog-
nouit se ab Abelen relicta Johannis Berkowen recepisse heriscidium18 sufficiens
ex parte Johannis Berkowen fratris sui predicti […]. (1377, 1/3, DS nr 9435)

Man ska veta att Elisabet, hustru till Hemming Petersson i Malmö, […] intygat
att hon av Johan Berkows änka Abele har mottagit en fullgod del av arvet efter
sin bror Johan Berkow […].

Här tycks alltså ha skett en betydelseförskjutning från ’arvskifte’, som måste
anses som ordets grundbetydelse, till ’arv, arvedel’. Båda texterna är tillkomna
i Lübeck och jag har inte hittat något belägg på att ordet använts i någon
latinsk text tillkommen i Sverige.19

Detsamma gäller ordet vitalicium med betydelsen ’livränta’, som finns
belagt i ett testamente upprättat i Lübeck 1378:20

Jtem do Heyleken et Wendelen filiabus domini Symonis Swertinges mei patrui
monialibus ad sanctum Johannem c marcas denariorum, cum quibus redditus
vitalicij eis comparentur.

Vidare ger jag till min farbror Simon Swertings döttrar Heileke och Vendela,
nunnor vid S:t Johannes (kloster i Lübeck), 100 mark penningar för
avkastningen av deras livränta.

Substantiv som betecknar konkreta föremål

Under andra halvan av 1370-talet drog sig Birger Gregersson allt oftare till-
baka till ärkebiskopsgården på (Biskops-)Arnö och fram till sin död 1383 tycks
han ha vistats allt mindre i Uppsala. Arnö erbjöd en avskild plats för kontemp-
lation och bokliga studier, och dessutom måste det ha varit en betydligt mer
hälsosam miljö än Uppsala, där farsoter alltid kunde hota.

18 Så ms för väntat heriscindium.
19 För heriscindium se Du Cange, vol. IV, s. 201; GMLS, vol. I, s. 497.
20 1378, 21/7 (DS nr 9769). Ordet finns belagt i Blaise 1975, s. 963; LN, vol. VIII, s.

5374.
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Den 27 december 1377 deponerade ärkebiskopen ett antal böcker i sakris-
tian på Arnö.21 De böcker som överfördes dit kom dels från Uppsala dom-
kyrkas bibliotek, dels från det så kallade stenhuset, domus lapidea, invid dom-
kyrkan. Dessutom deponerades en del av Birgers privata böcker:

Jtem libros proprios, scilicet sacramentale et reportata super decretales et
plures alios quaternos […].

Vidare (deponerades) privata böcker, det vill säga en bok om sakramenten,
anteckningar om dekretalerna och flera andra skrivhäften […].

Detta är såvitt känt det äldsta och, får man tillägga, hittills enda kända be-
lägget från svensk medeltid på ordet sacramentale i betydelsen ’bok om sakra-
menten’. Bildningstypen är känd från ord som missale, antiphonale, passionale
med flera. Antingen är det fråga om en avhandling om sakramenten, eller
syftar sacramentale här på en liturgisk handbok som innehåller texterna till de
olika sakramenten.22 Helt säkra kan vi inte vara.

I det tidigare omnämnda testamentet från 1379 utfärdat av ärkebiskop Nils
Jönsson i Lund hittar vi även följande passus:

Jtem dicte fabrice Scolasticam hystoriam, decretales et thorale nostrum nouum
dictum kølt pro ornatu parietum.

Vidare (ger jag) till nämnda fabrica (d.v.s. domkyrkans byggnadskassa) Historia
Scholastica,23 dekretalerna och vårt nya täcke, kallat ”kølt”, som väggprydnad.

Ordet thorale med betydelsen ’(säng)täcke’, förekommer i flera testamenten
från 1300-talet. Det finns redan i klassiskt latin och skrivs då som regel toral,
bildat till torus, ’bädd’.24 Ordet är alltså inte ovanligt i sig, det speciella i
sammanhanget är uppgiften att täcket skulle användas som väggprydnad. Att

21 Intyget över bokdepositionen finns utgivet i DS nr 9637 och i Kleberg 1972,
s.  104–105. Om depositionen se även Schück 1961, s. 36.

22 För den förra betydelsen se Blaise 1975, s. 809, sacramentale 2; LP, vol. VIII,
sp. 614, sacramentalis II, 1, b. För den senare betydelsen se LP, vol. VIII, sp. 614, sacra-
mentalis II, 1, a (jfr a.a., sp. 613–614, sacramentalis I, 1, b).

23 Bibelhistoria författad av Petrus Comestor (död ca 1178), kansler vid Notre-Dame
i Paris.

24 OLD, s. 1949.
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det verkligen är fråga om ett täcke framgår av det folkspråkliga kølt, vanligen
skrivet kylt, som betyder just ’(säng)täcke’.25

Detta textställe har vållat problem i Diplomatarium Danicum som i sin ut-
gåva av testamentet har läsningen chorale i stället för thorale.26 Graferna för t
respektive c är ju snarlika i gotisk kursiv, vilket gör att de ofta blandas ihop. I
Danmarks Riges Breve översätts chorale på detta ställe med kortæppe, på svenska
väl snarast ’kormatta’.27 Ännu mer förvirrad blir man om man ser hur Lexicon
mediae latinitatis Danicae (LD) tolkar detta ställe. Där tänker man sig att ordet
här ska betyda korkappe på danska, det vill säga detsamma som cappa choralis.28

Men frågan måste ställas om det verkligen är sannolikt att ärkebiskopen skulle
skänka sin korkappa som väggprydnad. Troligen har man här blivit missledd av
att det litet längre ned i testamentet står:

Jtem sibi choralia nostra, amuciam (d.v.s. almuciam) scilicet et superpellicium
[…].

Vidare (ger jag) till honom (d.v.s. kaniken Matts Andersson) våra klädesplagg
för koret, det vill säga kormössa och röcklin […].

Dessvärre har sammanblandningen av thorale och chorale förorsakat ytterligare
en tveksam läsning i det danska diplomatariet. Mot slutet av Nils Jönssons
testamente har Dipl. Dan. nämligen följande text:29

Jtem sibi vnam sistam (d.v.s. cistam) et vnum chorale nostrum blaueum […].

Även här bör sannolikt läsas thorale i stället för chorale. Det är förmodligen ett
blått sängtäcke som ärkebiskopen här förordnar om.

Substantiv som betecknar person, yrke eller sysselsättning

Som redan framgått av det föregående är Nils Jönssons testamente från 1379
en guldgruva för ovanliga latinska ord. Ytterligare ett exempel kan här anföras.

25 Söderwall, band I, s. 704: kylter. Ett parallellställe finns exempelvis i ett testamente
från 1360, 15/10 (DS nr 6357): Jtem… fratri Ødhino priori ipsorum j thorale
flamingum dictum kylt…

26 Dipl. Dan. IV:1, nr 484, s. 441.
27 Danmarks Riges Breve IV:1, nr 484, s. 342.
28 LD, fasc. II, s. 116, choralis 2 b. För cappa choralis se GMLS, vol. I, s. 129 och 153.
29 Dipl. Dan. IV:1, nr 484, s. 445.
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Ärkebiskopen uppger att han är skyldig sin brorson Peter Larsson och hans
syskon 26 mark silver. Detta var pengar som Nils en gång fått av sin bror,
riddaren Lars Jönsson, för att uträtta Lundakyrkans ärenden vid den påvliga
kurian. Begreppet ’syskon’ uttrycks på latin med ordet couterinus:

Jtem tenemur sibi et couterinis suis in viginti sex marchis argenti […].

Ordet är bildat till uterus, ’livmoder, sköte’, genom tillägg av prefixet co- och
suffixet -inus. Den ordagranna betydelsen är alltså ’den som är av samma
livmoder’.30

I medeltidslatinet hittar vi en rad nybildade ord som gäller yrkesbeteck-
ningar. Bland dessa kan nämnas cantrifusor och pultifex. Det första är bildat av
cantharus, en latiniserad form av det grekiska κάνθαρος, som ursprungligen be-
tecknade ett brett dryckeskärl med handtag.31 Senare kom det att betyda
’kanna’ med en mer allmän betydelse. Cantrifusor betyder ’kannstöpare,
kanngjutare’, alltså en person som tillverkar kannor, vanligen av tenn.32 En
notis från 1372 i Lübecks Niederstadtbuch berättar om att kannstöparen Johan
Schiphorst av Johan Rumeschotele köpt dennes hälft i en slaktarbodplats i
Falsterbo:

Sciendum, quod Johannes Schiphorst cantrifusor emit a Johanne
Rumeschotelen suam medietatem aree bode carnificum, quam habuit in
Falsterbode […]. 33

Pultifex är bildat av puls, gen. pultis, som har grundbetydelsen ’gröt av speltmjöl
(dinkel) el. annan gröda’.34 Suffixet -fex är vanligt i yrkesbeteckningar för att
uttrycka ’den som tillverkar något’. Andra exempel som kan nämnas är carni-
fex (’slaktare’), lanifex (’ullspinnare’), pellifex (’garvare’) och rotifex (’hjul-

30 ThLL, vol. IV, sp. 1095; LD, fasc. III, s. 179; DML, fasc. II, s. 510.
31 OLD, s. 267.
32 Om kannstöpare (kanngjutare) se KL, vol. VIII, ”Kandestøberi”, sp. 203–204; KL,

vol. XVIII, ”Tenn”, särskilt sp. 192–194. Om de medeltida hantverksyrkena, bl.a.
kanngjutare, se Dahlbäck 2004, s. 289–290.

33 1372, 11/4 (DS nr 9002). Dipl. Dan. III:9, nr 185, s. 167 läser på detta ställe cancri-
fusor, vilket i Danmarks Riges Breve III:9, nr 185 översatts ”byldestikker”. För ordet
cantrifusor se Du Cange, vol. II, s. 107; LN, vol. II, s. 587; GMLS suppl., s. 20 med
endast detta belägg.

34 OLD, s. 1518.
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makare’).35 Ordet pultifex har således betydelsen ’gröttillverkare, dinkel-
bagare’.36 En notis från 1376 i Rostocks Liber proscriptorum nämner att tre per-
soner dömts fredlösa för mordet på en borgare i Malmö. I texten förekommer
ett vittne vid namn Herman, som tydligen var son till en dinkelbagare:

[…] presentibus Bernardo Weghener et Hermanno Pultificis.37

Det sista ordet som behandlas i den här artikeln är constabularius. Ordet, som är
mycket ovanligt i brevmaterialet från svensk medeltid, uppträder i tre supp-
liker angående Birgittas kanonisation till påven och kardinalskollegiet 1376,
1377 och 1379. Supplikerna har kommit att ingå i den stora samling av kanoni-
sationsakter, Acta et processus canonizacionis beate Birgitte, som utgivits av Isak
Collijn.38 I alla tre fallen används constabularius som epitet till Sveriges drots Bo
Jonsson (Grip):

Boecius [Jonisson] legifer Gottorum et regni constabularius […]. (1376, 9/10,
DS nr 9339)

Boecius Johannis legifer Ostogottorum et constabularius regni Swecie […].
(1377, 2/8, DS nr 9571)

Boecius Johannis constabularius regni et legifer Gothorum […]. (1379, 18/1,
DS nr 9904)

Förutom dessa tre exempel verkar ordet constabularius saknas i brevmaterialet,
åtminstone fram till och med 1420 som vi lättast kan överblicka tack vare
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek, SDHK. Men innan vi övergår till att
försöka tolka ordets betydelse i ovannämnda exempel, låt oss först se hur det
är bildat och hur det användes utanför Norden. Ordet kan härledas från comes
stabuli, med ursprunglig betydelse ’stallmästare’.39 Olika ortografiska varianter
kan noteras, såsom comestabularius, conestabularius och connestabularius. Beg-
reppet användes framför allt i Frankrike, England och Skottland, jämför

35 Carnifex har i klassiskt latin betydelsen ’bödel’ men får i medeltidslatinet (även)
betydelsen ’slaktare, köttmånglare’.

36 LP, vol. VII, sp. 1541; GMLS suppl., s. 79 som endast upptar här anförda belägg (DS
nr 9381).

37 (1376), 19/12 (DS nr 9381).
38 Texterna är tryckta i Collijn 1924–31, s. 48–49, 51–52 och 59–61. De två första har

utgivits i DS som nr 9339 och 9571. Den sista suppliken föreligger för närvarande
(oktober 2013) i manus för DS XI, häfte 4, med DS-nr 9904 (SDHK nr 11415).

39 Du Cange, vol. II, s. 431–434; Niermeyer, vol. I, s. 317.
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connétable (fr.) och constable (eng.). Dictionary of Medieval Latin from British
Sources (DML) anger inte mindre än fem olika betydelser:

1) Commander of troops (esp. cavalry).
2) Warden or governor of castle.
3) (Chief) constable of royal household.
4) Constable (naut.).
5) Constable (officer of the peace) in county, in city […].40

För att förstå den fulla innebörden av begreppet constabularius i relation till Bo
Jonsson, tror jag det är nödvändigt att erinra sig den historiska situationen. Bo
Jonsson var vid den aktuella tiden Sveriges utan motstycke mäktigaste person,
både i kraft av sin förmögenhet och sin formella ställning som rikets drots.41 I
ett brev från 1369, 6/8 (DS nr 7938) hade kung Albrekt utsett honom till sin
högste ämbetsman med närmast obegränsade befogenheter. Han skulle ha
makt att förestå kungens gård och råda över alla fogdar och tjänare vid
kungens hov. Dessa skulle lyda Bo Jonsson i allt och han skulle ha makt att
efter gårdsrätten döma alla förbrytare till döden.42 Han skulle vidare ha full
kontroll över rikets räkenskaper. Det är tydligt att det här är fråga om ett
permanent förvaltningsuppdrag som hovmästare.43 Denna funktion överens-
stämmer väl med den tredje definitionen i DML, som redovisas ovan. Efter
1369 kallas Bo Jonsson i diplomen officialis generalis regni Swecie, ”Sveriges
högste ämbetsman”.44 Redan i början av 1370-talet omnämns han dessutom
som rikets drots i några brev, på latin dapifer regni Suecie. Detta var under kung
Albrekts vistelse i Tyskland då Bo Jonsson var kungens ställföreträdare och

40 DML, fasc. II, s. 456. LN, vol. II, s. 958–959, har under uppslagsformen conesta-
bularius som första betydelse ’stalmeester’, som andra betydelse ’oppermaarschalk,
connétable de France’ och som tredje angiven betydelse ’gouverneur, praefectus’. Nier-
meyer (se föregående not), som också har conestabularius som uppslagsform, anger som
första betydelse ’connétable du roi – constable of the king – königlicher Marschall’.
Därtill anges ytterligare fyra olika betydelser som huvudsakligen överensstämmer med
DML.

41 Om Bo Jonsson allmänt se Engström 1925, passim; Engström 1935, passim; Gilling-
stam 2009, s. 22.

42 Om gårdsrätt se J. Liedgren i KL, vol. V, ”Gårdsrätt”, sp. 645–647.
43 Titeln ’hovmästare’ nämns också i en baksidespåteckning till det nämnda brevet

från 1369, 6/8 (DS nr 7938): Bo Jon son bleff konjng Albrektts hoffmest.
44 Se brev 1371, 12/1 (DS X, nr 16) och (1371), 29/9 (DS X, nr 96).
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utövade kunglig domsrätt.45 Men den formella upphöjelsen till rikets drots
verkar ha kommit först 1375.46

Men varför kallas inte Bo Jonsson dapifer regni Suecie eller officialis generalis i
de tre supplikerna till påven? Min uppfattning är att den eller de som an-
svarade för utformningen av breven bedömde att varken den ena eller andra
av de gängse latinska titlarna var tillräckligt adekvat när man vände sig till så
viktiga och internationella adressater som påven och den romerska kurian.47 I
ett sådant förnämligt sammanhang var man helt enkelt tvungen att använda
en latinsk term som bättre svarade mot den betydelse som Bo Jonsson faktiskt
hade i det svenska riket, ett ord med internationell klangbotten. Då tog man
till begreppet constabularius som var den näst efter kungen mäktigaste personen
i länder som Frankrike och England.

45 1371, 26/2 (DS X, nr 30, 31 och 32); Engström 1935, s. 157–158.
46 Engström 1935, s. 221–222. Enligt Engström har benämningen som rikets drots i

breven före 1375 skett av artighet eller misstag (Engström, a.a., s. 221). Om drots-
ämbetet se KL, vol. III, ”Drottsete”, sp. 338–348.

47 Claes Gejrot, som har undersökt det retoriska och poetiska språket i supplikerna,
antar att ärkebiskop Birger Gregersson eller Linköpingsbiskopen Nils Hermansson,
möjligen båda två, har varit ansvariga för utformningen. Om detta se Gejrot 2008,
s. 97–100; Gejrot 2013, s. 165–169.



361

Cantrifusor och pultifex

Bibliografi

A. Blaise, Lexicon latinitatis medii aevi (Turnhout: Brepols, 1975).
Y. Brilioth, Svensk kyrka, kungadöme och påvemakt 1363–1414 (Uppsala: A.-B.

Lundequistska bokhandeln, 1925).
BSH = Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver, utg. av C. G.

Styffe, första delen (Stockholm: P. A. Norstedt & Söner, 1859).
I. Collijn, utg., Acta et processus canonizacionis beate Birgitte. Saml. utg. av Sv.

fornskriftsällskapet. Ser. 2 Latinska skrifter, I (Uppsala: Almqvist & Wiksell,
1924–1931).

Du Cange = Glossarium mediæ et infimæ latinitatis conditum a Carolo du Fresne
domino du Cange. Editio nova aucta pluribus verbis aliorum scriptorum a Léopold
Favre (Graz: Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, 1954; nytryck av utgåvan
1883–87).

G. Dahlbäck, ”Den senmedeltida staden”, i Signums svenska kulturhistoria.
Medeltiden, red. J. Christensson (Lund: Bokförlaget Signum, 2004), s.  271–293.

Danmarks Riges Breve, utg. F. Blatt, G. Hermansen et al. (Köpenhamn:
Munksgaard, 1938– ).

Dipl. Dan. = Diplomatarium Danicum, utg. F. Blatt, G. Hermansen et al.,
(Köpenhamn: Munksgaard, 1938– ).

DML = Dictionary of Medieval Latin from British Sources, red. R. E. Latham
(London: Oxford University Press, 1975–2014).

DS = Diplomatarium Suecanum, utg. J. G. Liljegren et al. (Stockholm: P. A.
Norstedt & Söner, 1829– ).

S. Engström, ”Birger Gregersson”, i Svenskt biografiskt lexikon 4,
(Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1924), s. 424–427.

S. Engström, ”Bo Jonsson (Grip)”, i Svenskt biografiskt lexikon 5 (Stockholm:
Albert Bonniers förlag, 1925), s. 82–91.

S. Engström, Bo Jonsson. I. Till 1375 (Uppsala: A.-B. Lundequistska bok-
handeln, 1935).

B. Fritz, Hus, land och län. Förvaltningen i Sverige 1250-1434, del 2 (Stockholm:
Almqvist & Wiksell, 1973).

B. Fritz och E. Odelman, red., Raven van Barnekows räkenskaper för Nyköpings
fögderi 1365–1367 (Stockholm: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter
rörande Skandinaviens historia, 1994).

C. Gejrot, ”Att sätta ljuset i ljusstaken. Birgittinsk lobbying vid mitten av
1370-talet”, i Medeltidens mångfald. Studier i samhällsliv, kultur och kommunikation



362

Peter STÅHL

tillägnade Olle Ferm på 60-årsdagen den 8 mars 2007, red. G. Dahlbäck et al.
(Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia, 2008), s. 91–107.

C. Gejrot, ”The Emerging Birgittine Movement and the First Steps
towards the Canonization of Saint Birgitta of Sweden”, i Medieval Christianity
in the North. New Studies, red. K. Salonen, K. Villads Jensen och T. Jørgensen
(Turnhout: Brepols, 2013), s. 155–180.

H. Gillingstam, Det svenska riksrådets världsliga medlemmar under medeltiden
(Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia, 2009).

GMLS = Glossarium till medeltidslatinet i Sverige, I–II, red. U. Westerbergh
och E. Odelman (Stockholm: Almqvist & Wiksell/Riksarkivet, 1968–2002).

GMLS suppl. = Glossarium till medeltidslatinet i Sverige. Supplement, red. E.
Odelman (Stockholm: Riksarkivet, 2009).

KL = Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid, red. J. Granlund et al.
(Malmö: Allhems förlag, 1956–1978).

T. Kleberg, Medeltida Uppsalabibliotek II. Bidrag till deras historia till 1389
(Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1972).

LD = Lexicon mediae latinitatis Danicae, red. F. Blatt, B. Friis Johansen et al.
(Aarhus: Aarhus universitetsforlag, 1987– ).

J. Liedgren, ”Gårdsrätt”, i KL, band V (Malmö: Allhems förlag, 1960),
sp. 645–647.

LN = Lexicon latinitatis Nederlandicae medii aevi, I–VIII, red. J. W. Fuchs †
och O. Weijers (Leiden: E. J. Brill, 1977–2005).

LP = Lexicon mediae et infimae latinitatis Polonorum, red. M. Plezian, K.
Weyssenhoff-Brozkowa et al. (Warszawa: Polska Akademia Nauk, 1953– ).

Niermeyer = J. F. Niermeyer och C. van de Kieft, red., Mediae latinitatis
lexicon minus, I–II, nyutgåva av J. W. J. Burgers, 2. uppl. (Leiden: Brill, 2002).

E. Odelman, ”Per perperam pro pro. En lexikografs vedermödor och glädje-
ämnen”, i Språkets speglingar. Festskrift till Birger Bergh, red. A. Jönsson och A.
Piltz (Lund: Skåneförlaget, 2000), s. 507–513.

OLD = Oxford Latin Dictionary, red. P. G. W. Glare (Oxford: Clarendon
Press, 1968–1982).

H. Schück, ”Gotland och biskoparna i Linköping”, i Från Gotlands dansktid.
Meddelanden från Föreningen Gotlands Fornvänner 1961 (Visby: Föreningen Got-
lands fornvänner, 1961), s. 27–45.

SBL = Svenskt biografiskt lexikon (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1918– ).
SD = Svenskt Diplomatarium från och med år 1401, utg. C. Silfverstolpe och K.

H. Karlsson (Stockholm: P. A. Norstedt & Söner, 1875–1904).



363

Cantrifusor och pultifex

SDHK = Svenskt Diplomatariums huvudkartotek, http://sok.riksarkivet.se/sdhk
[besökt 140618]

P. Ståhl, ”Birgerus Gregorii”, i Medieval Nordic Literature in Latin. A Website
of Authors and Anonymous Works c. 1100–1530. Publicerat 2012, https://
wikihost.uib.no/medieval [besökt 140226].

K. F. Söderwall, Ordbok öfver svenska medeltids-språket, Samlingar utg. av
Svenska fornskriftsällskapet, ser.1.27 och ser. 1.54 (Lund: Svenska fornskrift-
sällskapet, 1884–1973).

ThLL = Thesaurus linguae Latinae (Leipzig: Teubner, 1900– ).
W. Ullmann, The Origins of the Great Schism. A Study in Fourteenth-century

Ecclesiastical History (London: Burns Oates & Washbourne Ltd., 1948).
U. Westerbergh, ”Words of New Coinage or Interpretation in Swedish

Mediaeval Latinity”, i The Late Middle Ages and the Dawn of Humanism Outside
Italy. Proceedings of the international conference, Louvain May 11–13, 1970, red. G.
Verbeke och I. IJsewijn (Leuven: Leuven University Press, 1972), s. 223–230.

http://sok.riksarkivet.se/sdhk




365

Fallet med den försupne femtonåringen
Carl Peter Engströms dissertation

Specimen Academicum Dysphagiae Casum Sistens

Johanna Svensson

1. Inledning

Svenska medicinska dissertationer från 1700-talet är en intressant genre. Tex-
terna kan vara galna, underhållande, imponerande, skrämmande eller rörande,
inte sällan allt på samma gång. Ett drag som de alla har gemensamt är att de är
skrivna på latin. Latinet har förmodligen bidragit till att detta rika material
inte använts så mycket i forskningen som det skulle ha förtjänat. Under senare
år har dissertationerna äntligen börjat lyftas fram mer och mer i olika
sammanhang, men fortfarande ligger ett stort källmaterial i stort sett out-
nyttjat. Ett forskningsområde där dissertationerna kan spela en viktig roll är
givetvis vetenskapshistoria. Man kan se vilken sjukdomssyn läkarna hade och
får god insyn i hur de gick till väga för att försöka bota den sjuke. Man får
också intressanta inblickar i levnadsförhållanden i allmänhet. I detta perspek-
tiv blir studier av latinet som vetenskapens språk mycket viktiga.

Latinet som vetenskapsspråk i Sverige utmanades och utkonkurrerades så
småningom av svenska, tyska och engelska, men processen skedde långsamt
och gradvis. Under 1700-talet skrevs det vetenskapliga medicinska texter både
på latin och på svenska. Dissertationer var alltid på latin, medan exempelvis
Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar var på svenska. En intressant
artikel om svenskan som vetenskapsspråk bland medicinare på 1700-talet är
Britt-Louise Gunnarssons ”The linguistic construction of scientificality in
early Swedish medical texts” i antologin Languages of science in the eighteenth
century.1 Gunnarsson studerar graden av vetenskaplighet genom att analysera
texternas cognitive layer, social layer och societal layer (mer därom nedan). När jag
kom i kontakt med en av 1700-talets alla gömda och glömda medicindisser-
tationer, Specimen Academicum Dysphagiae Casum Sistens [Akademisk avhandling
som presenterar ett fall av dysfagi] av Carl Peter Engström, kom jag på tanken

1 Gunnarsson 2011, s. 303–332.
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att prova hur Gunnarssons metod skulle fungera på en medicinsk 1700-talstext
skriven på latin.2 En verklig analys av det medicinska latinet och dess veten-
skaplighet skulle givetvis kräva ett grundligt studium av ett stort antal texter. I
den här artikeln vill jag försöka göra en pilotstudie, eller, om uttrycket tillåts,
en fallstudie, där jag använder delar av Gunnarssons metod för att bättre se
hur en 1700-talsdissertation kunde vara språkligt förankrad i dåtidens veten-
skapssamhälle. Studien följs av en utgåva av den latinska texten och en kom-
menterad svensk översättning.

2.  Medicinsk vetenskap i Sverige på 1700-talet

1700-talet var ett århundrade då det hände mycket inom svensk medicin.
Forskningsmässigt kom influenserna främst från Holland, där Herman Boer-
haave var det ledande namnet, men inspiration kom också från Storbritannien
och den med Boerhaave konkurrerande Edinburghskolan.3 Förändringarna
skedde dock inte bara på forskningsplanet, utan påverkade i hög grad läkar-
kåren som sådan och dess utbildning. Efter år 1737, då kravet på examen inför
Collegium Medicum i Stockholm togs bort för personer som promoverats till
medicine doktor vid ett svenskt universitet, växte den svenska läkarkåren
kraftigt.4 Till stärkandet av yrkeskåren bidrog också att den gamla striden
mellan kirurger och läkare gick mot sin lösning genom att kirurgin (som tidi-
gare varit helt och hållet förbehållen det icke-akademiska fältskärarskrået)
kom att inlemmas mer och mer i läkaryrket.5 År 1752 blev det påbjudet genom
ett kungligt brev att läkare måste ha åtminstone elementära kunskaper i
kirurgi, och mot slutet av århundradet blev det allt vanligare att medicine
studerande skaffade sig praktiska kunskaper i kirurgi innan de påbörjade sina

2 Jag vill tacka Krister Engström, sonsons sonsons son till Carl Peter, för att han
gjorde mig uppmärksam på Carl Peter Engström och hans dissertation och lät mig ta
del av det material han samlat om sin förfader.

3 Johannesson 1982, s. 267–268.
4 Johannesson 1982, s. 265. Under perioden 1700–1737 promoverades 65 svenskar

till medicine doktorer (i medeltal två per år), men bara tre av dessa promoverades i
Sverige. Under perioden 1738–1799 promoverades 328 svenskar (i medeltal fem per år)
till medicine doktorer, varav 303 vid svenska universitet.

5 Se Lindroth 1989, s. 418–426.
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egentliga medicinska studier.6 Ett exempel på en läkare som gjorde just detta
är upphovsmannen till vår dissertation, Carl Peter Engström.

Resultatet av 1700-talets förändringar blev en större, starkare, enhetligare
och mer professionaliserad läkarkår. Denna läkarkår befann sig i ett veten-
skapssamhälle som var under snabb utveckling, vilket kommer till uttryck i det
vetenskapliga språket.

3. Det medicinska språket

Nämnda Gunnarsson, som arbetar utifrån ett socio-konstruktivistiskt synsätt,
studerar i sin artikel det hon kallar ”the construction of professional discourse”
under 1700-talet:

Scientific language and discourse emerge in a cooperative and competitive
struggle among scientists to create the knowledge base of their field, to establish
themselves in relation to other scientists and other professional groups, and to
gain influence and control over political and socio-economic means. Histori-
cally, language has played a central role in the creation and development of
different professions and academic disciplines.7

Det Gunnarsson gör rent konkret är att analysera de artiklar (totalt 12) i
Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar från åren 1750–1769 som rör
dels smittkoppor, dels behandlingen av starr och andra ögonsjukdomar och
ögonskador. Gunnarsson utgår från tre parametrar: 1) hur vetenskaplighet
skapas på innehållsnivå (cognitive layer), dvs. hur stor del av texten som direkt
anspelar på den vetenskapliga världen och hur innehållet struktureras, 2) hur
det vetenskapliga nätverket skapas (social layer), dvs. hur textens författare
handskas med referenser, omnämnande av kolleger och användningen av pro-
nominet ”jag”, 3) hur vetenskapsmännen skapar en roll i samhället (societal
layer), dvs. i hur hög grad textens författare distanserar sig från personer utan-
för forskarvärlden genom användning av vetenskapliga termer och siffror och
sättet att introducera sina fall.

När Gunnarsson studerar de tolv artiklarna från Kungliga Svenska Veten-
skapsakademiens Handlingar finner hon att texterna på innehållsnivå (cognitive
layer) uppvisar vad man kan kalla ett förstadium till vetenskaplighet, främst
beroende på textstrukturens bristande uniformitet och de många fallstudierna

6 Johannesson 1982, s. 265–266.
7 Gunnarsson 2011, s. 304 –305.
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(i stället för heltäckande studier). I fråga om det vetenskapliga nätverket (social
layer) pekar hon på att antalet referenser i modern mening är lågt, vilket hon
kopplar till att 1700-talets vetenskapssamhälle var litet och präglat av
kontakter på individnivå. Beträffande vetenskapsmännens roll i samhället
(societal layer) menar Gunnarsson att 1700-talets medicinare visserligen var en
expertgrupp, men att den framför allt verkade inne i samhället i kontakt med
andra grupper. Gunnarsson avslutar sin artikel med att ställa texterna från
1750–1769, vilka präglas av ”individual findings”, ”isolated researchers” och
”scientists [who] act within society” mot medicinska texter från 1975–1985.
Hon finner därvid inte oväntat att de moderna texterna präglas av ”theoretical
integration”, ”developed scientific community” och ”scientists [who] act
within scientific community”.8

Gunnarssons studie är, med hennes egna ord, ”concerned […] with what a
text analysis can tell us about how they constructed ”scientificality” in texts
written for other members of the scientific community”.9 (Med ”they” avses
svenska vetenskapsmän på 1700-talet). Eftersom medlemmarna i denna
”scientific community” kunde använda två olika språk, latin och svenska, som
sitt kommunikationsmedel känns det (åtminstone för en latinist!) naturligt att
bygga vidare på Gunnarssons studie genom att applicera hennes metod på ett
material skrivet på latin. Det bör dock, i rättvisans namn, påpekas att det
material som Gunnarsson använder sig av inte är helt jämförbart med Carl
Peter Engströms dissertation. De akademiska dissertationerna hade som
huvudsaklig målgrupp medlemmarna av det akademiska vetenskapssamhället,
medan Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar hade en (i alla fall i
teorin) bredare läsekrets. Ulf Teleman, som i samma volym som Gunnarsson
behandlar språkpolicyn i Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar, går
så långt att han föreslår att dessa snarast borde betraktas som populär-
vetenskap.10

Ett annat problem med överföringen av Gunnarssons metod till ett
material på latin är, givetvis, själva språket. När Gunnarsson skriver om kon-

8 Gunnarsson 2011, s. 329.
9 Gunnarsson 2011, s. 327. Gunnarssons syn på målgruppen för Kungliga Svenska

Vetenskapsakademiens Handlingar skiljer sig, som synes, något från Telemans nedan.
10 Teleman 2011, s. 68. Det bör dock påpekas att förhållandet mellan Kungliga

Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar och dåtidens akademiska dissertationer var
komplext och att det knappast fanns några skarpa gränser mellan vetenskap och
populärvetenskap. Carl Peter Engström refererar f.ö. till en artikel i Kungliga Svenska
Vetenskapsakademiens Handlingar i sin dissertation (se nedan s. 386–387).
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struktionen av en vetenskaplig roll i samhället studerar hon bland annat före-
komsten av (svårbegripliga) vetenskapliga termer i texten, eftersom sådana
kan anses markera distans till läsare som inte tillhör vetenskapssamhället. Ett
sådant resonemang blir problematiskt att använda beträffande en dissertation
på latin, där själva valet av språk har en delvis exkluderande funktion. Trots
dessa svårigheter kan kanske Gunnarssons metod, applicerad på ett material på
latin, sprida lite ljus över frågan hur 1700-talets svenska medicinare ”konstru-
erade vetenskaplighet” när de skrev på latin och ge en fingervisning om huru-
vida valet av språk spelade någon roll för texternas grad av vetenskaplighet.

4. Specimen Academicum Dysphagiae Casum Sistens [Akademisk
avhandling som presenterar ett fall av dysfagi]

4.1 Dissertationen och dess upphovsman/-män
Låt oss nu gå över till den text som står i centrum för denna artikel, nämligen
Specimen Academicum Dysphagiae Casum Sistens. Avhandlingen är en nio sidor
lång fallstudie om en femtonårig pojke av bondesläkt, ”cachecticus, ebriosus, et,
cum ebrius non esset, melancholicus” [”klen, drinkare och, då han inte var
drucken, melankoliker”] som söker läkarhjälp för vad som först är en lätt
dysfagi, det vill säga svårighet att svälja. Läkaren behandlar med diverse läke-
medel, men sväljsvårigheterna blir allt värre. När patienten är nära att dö av
näringsbrist provar läkaren, utan större förhoppningar, att behandla honom
med starka kvicksilverpreparat. Kuren är lyckad och patienten tillfrisknar.
Läkaren vet fortfarande inte vad som orsakat sjukdomen, men gissar att dys-
fagin kan bero antingen på patientens alkoholproblem eller på en under-
liggande syfilis. Texten ger en bra bild av en läkares situation före pato-
genesens tid (dvs. innan läkaren med någon större säkerhet kunde ta reda på
vad en patients sjukdomssymptom orsakades av), men också en ganska för-
färande inblick i det allmänna hälsoläget. Syfilis uppges vara vanlig bland
bönderna och det framställs inte som det minsta anmärkningsvärt att den
femtonårige pojken varit alkoholist sedan barnaåren.
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Bild 1. Titelsidan till Engströms avhandling.

Dissertationen lades fram vid Lunds Universitet 1796 av Carl Peter Engström.
Engström, som var född 1761, hade hunnit med en hel del innan han blev
medicine doktor. Han började som ung att studera i Uppsala, blev medlem i
Kirurgiska Societeten och gjorde lasarettstjänst i Stockholm. Åren 1786–1787
var han ansvarig läkare på en sjöexpedition från Karlskrona till Italien och
Barbareskstaterna. 1788 var han skeppsläkare på divisionsskeppet Sophia
Magdalena under Gustav III:s ryska krig. Under den fruktansvärda tyfusepi-
demin i Karlskrona med omnejd 1788–1790 (som av Lindroth betecknas som
”den största enskilda medicinska katastrofen under seklet”) tjänstgjorde Eng-
ström på regementssjukhuset.11 1791 blev han bruksläkare vid Cederbaumska
verken i Kalmar län, en tjänst som han behöll fram till sin död 1831.12

11 Lindroth 1989, s. 453.
12 Upplysningarna om Engströms liv är hämtade från (den tyvärr föråldrade)

Sacklén 1823, s. 113–114, samt från Krister Engströms skrift om förfadern (Engström
2013).
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Det är mycket troligt att Engström under tyfusepidemin arbetade under
ledning av sin blivande professor Johan Henrik Engelhart, som var förste fält-
medikus i Karlskrona under tre månader 1789. Engelhart, som var född i
Göteborg 1759, blev medicine doktor i Lund 1780. Innan han tillträde tjänsten
som fältläkare hade han gjort långa studieresor i utlandet – Edinburgh (där
han blev preses i den medicinska societeten), London, Paris, Holland, Tysk-
land, Danmark. 1790 blev Engelhart, som enligt Hildebrand ”ansågs stå på
höjden av sin tids medicinska vetenskap”, professor i praktisk medicin i
Lund.13 Något oväntat avslutade han sin karriär som kyrkoherde i Fellingsbro i
Västmanland (ett pastorat som han för övrigt sökte i ivrig konkurrens med sin
trätobroder Esaias Tegnér).14

Vi vet att Engström försvarade dissertationen i stora Carolinasalen i
Kungshuset i Lund den 18 juni 1796. Hur själva disputationen gick till vet vi
tyvärr inte. Förmodligen rörde det sig om ett omfattande förhör, där den
tryckta dissertationen bara utgjorde en del.15 Eftersom det på 1700-talet var
vanligt att disputera på en text som i själva verket skrivits av professorn kan vi
inte veta med hundraprocentig säkerhet att det verkligen var Engström (och
inte Engelhart) som skrivit dissertationen. Det faktum att han står som
”auctor” på titelsidan gör det dock troligt.16 Klart är att både Engström och
Engelhart uppvisar intressanta drag som, var för sig, är typiska för svensk
medicin under 1700-talet. Engström började sin bana som kirurg och stud-
erade sedan medicin: ett exempel på hur kirurgi och medicin så småningom
kom att förenas. Engelhart, med sitt internationella kontaktnät, blir ett
exempel på hur svensk medicin hämtade influenser från Europa.

Kan Specimen Academicum Dysphagiae Casum Sistens sägas vara en representa-
tiv dissertation för sin tid? Frågan är svår och skulle egentligen kräva en
grundlig genomomgång av ett stort antal dissertationer. Om vi ser på de
dissertationer som lades fram i Lund under Engelharts presidium kan vi se att

13 Hildebrand 1950, s. 596.
14 Upplysningarna om Engelharts liv är hämtade från Hildebrand 1950, s. 594–598.
15 Tidsangivelsen på s. 1 i dissertationen ”Horis ante et post meridiem Solitis” tyder

på att disputationen höll på ganska länge.
16 Bland de 62 dissertationer som lades fram under Engelharts presidium kallas

respondenten ”auctor” på titelsidan i 22 fall. Eftersom Engström varit praktiserande
läkare i många år när han disputerade kan han mycket väl själv ha behandlat ett fall
som det som beskrivs i dissertationen. När jag refererar till den som ”Engströms
dissertation” gör jag det dock av praktiska skäl och utan att verkligen ta ställning till
vem som kan sägas vara den egentlige upphovsmannen till texten.
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det inte var speciellt vanligt att disputera på en fallstudie (endast 4, eventuellt
5 av de 62 dissertationerna är fallstudier17). Engströms dissertation hör också,
med sina nio sidor, helt klart till de kortare bland dissertationerna (bland vilka
man dock allmänt ser mycket skiftande längder och ambitionsnivåer). Den
följer dock den bland dissertationerna vanliga grundstrukturen, där den
huvudsakliga texten föregås av titelsida, dedikation, och (längre) citat.18

4.2 Dissertationen och vetenskapligheten

4.2.1 Vetenskaplighet på innehållsnivå
Den första parameter som Gunnarsson använder vid sin analys av artiklarna i
Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar handlar således om veten-
skaplighet på innehållsnivå (cognitive layer). I Engströms dissertation kan vi
direkt notera att en relativt stor del av texten (ca 40 %) har direkt anknytning
till den vetenskapliga världen och består av teoretiserande och diskussioner
kring diagnoser, behandlingsmetoder etc.19 Om vi går vidare till textens struk-
tur ser vi att den inleds helt enligt den mall som är vanlig bland medicindisser-
tationerna från 1700-talets Lund:

a) Titelsida med namn på respondent och preses, där det också klargörs att
texten är en medicinsk dissertation för doktorsgraden vid Lunds Universitet
(s. 1 i diss.).
b) Dedikation (på svenska) till ”patronessan” fru Bäckerström (delägare till
Cederbaumska verken där Engström var bruksläkare (s. 2–3 i diss.).20

c) Ett längre citat från en medicinsk auktoritet (s. 4 i diss.).
Resten av texten har hos Engström följande struktur:
d) Inledning av författaren (s. 5 i diss.).
e) Beskrivning av fallet. (s. 6–8 i diss.)

17 Köllner 1791, Gistrén 1792, Engström 1796, Mortinsson 1799 och ev. Ingelman
1814.

18 De dissertationer som lades fram under Engelharts presidium finns samlade i två
volymer, Diss. Lund 20 (1700-tal) och Diss. Lund 90 (1800-tal). Båda volymerna finns
på Lunds universitets bibliotek, Handskriftsavdelningen.

19 Jag har, efter Gunnarssons exempel, gjort en grov klassificering av varje rad i
texten (titelsidan, dedikationen, det inledande långa citatet och slutkommentarerna ej
inräknade) med hjälp av etiketterna ”scientific world”, ”practical world”, ”object
world”, ”private world” och ”external world”. Gunnarsson betecknar texter där mer
än 25% av raderna kan räknas till ”scientific world” som texter med ”large proportion
of scientific world” (se Gunnarsson 2011, s. 311–312).

20 Denna typ av dedikation till en välgörare är mycket vanlig i andra medicindisser-
tationer från 1700-talets Lund. Den ägnas ofta en läkarkollega och är då alltid på latin.
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f) ”Observationes nonnullae”, dvs. resonemang kring sjukdomens art och refe-
renser till andra forskare (s. 8 i diss.).
g) Slutkommentarer med källhänvisningar (s. 9 i diss.).

4.2.2. Konstruktion av ett vetenskapligt nätverk
Gunnarssons andra parameter handlar om hur det vetenskapliga nätverket
konstrueras med hjälp av referenser och namn på kolleger och användningen
av pronominet ”jag” (social layer). Engströms dissertation har nio referenser i
modern mening (= punkten g ovan). Även om dissertationen saknar regelrätt
bibliografi (något som Gunnarsson påpekar också i fråga om de artiklar hon
behandlar) har de nio referenserna noggranna sidangivelser etc., vilket gör det
lätt att hitta de ställen som refereras. Hela fem av de refererade verken har
brittiska upphovsmän och är skrivna på engelska (ett faktum som eventuellt
kan ha berott på Engelharts koppling till Storbritannien). Nicholas Munckley
(1721–1770), Isaac Henrique Sequira (1738–1816), Samuel Patten (som jag inte
funnit i något biografiskt verk), John Brisbane (c. 1720–1776?) och Thomas
Percival (1740–1804) beskriver alla fall av dysfagi som behandlats med kvick-
silver (den behandlingsform som också väljs i det fall som beskrivs i Engströms
dissertation).21

Av de övriga verk som det refereras till är tre skrivna av holländare:
Matthias van Geuns (1735–1817), som skriver på (eller i alla fall översatts till)
tyska, Alexander Petrus Nahuys (1737–1776), som också använder tyska för sin
ambitiösa genomgång och Jan Bleuland (1756–1838), som skriver sin omfat-
tande dissertation om sväljsvårigheter på latin.22 Den ende svensk som det
refereras till är Uppsalaprofessorn Adolph Murray (1751–1803), som skrivit på
svenska i Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens handlingar. Murray skriver om
ett fall av dysfagi som han behandlat med kvicksilver i Munckleys, Brisbanes
och Percivals efterföljd, men där behandlingen visat sig verkningslös.23 Detta
gör för övrigt att Engströms dissertation på ett naturligt sätt kommer in i ett
sammanhang. Ett gemensamt drag för alla de verk som Engström refererar till

21 Om Munckley, se Munk’s Roll, vol. 2, s. 194. Om Sequira, se Munk’s Roll, vol. 2,
s. 291.  Om Brisbane, se Overy 2004,  s.  678.  Om Percival,  se Nicholson  2004, s.  675–676.

22 Om van Geuns, se Sypkens Smit 1953, s. 513–515. Jag har tyvärr inte lyckats hitta
van Geuns text. Om Nahuys, se Biographisch woordenboek der Nederlanden, vol. 13
(1868), s. 37–39. Om Bleuland, se Biographisch woordenboek der Nederlanden, vol 2.
(1854), s. 614–618.

23 Om Murray, se Odelberg 1950, s. 92–94.
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är att de är påfallande nya. Majoriteten av författarna var fortfarande i livet
när dissertationen skrevs.

Förutom de nio referenserna omnämns François Boissier de Sauvages
(1706–1767) utan verk- och sidangivelse. Sauvages var författare till Nosologia
Methodica, ett standardverk för klassificering av sjukdomar som kanhända inte
ansågs behöva någon presentation.24 Detsamma gäller förmodligen det längre
latinska citat (punkten c) ovan) som finns på sidan 4 i dissertationen. Eng-
ström citerar där (utan verk- eller sidangivelse) ett stycke ur den brittiske
läkaren James Gregorys (1753–1821) kända lärobok Conspectus medicinae theore-
ticae ad usum academicum.25 Citatet handlar inte om dysfagi, utan är ett allmänt
råd att alltid skilja mellan det observerade (symptom etc.) och tolkningen av
detsamma.

Citat från Gregory förekommer i början eller slutet av fler medicinavhand-
lingar från 1700-talets Lund (se t.ex. J. F. Köllners Dissertatio medica morbi
convulsivi casum sistens från 1791)26 och kan kanske ses som en program-
förklaring. Intressant är också det citat från Francis Bacon (1561–1626) som
finns inbäddat i författarens företal på s. 5 i Engströms dissertation: non
fingendum, sed inveniendum quid natura faciat, aut ferat.27 Citatet från Bacon
skulle kunna tolkas som ett koncentrat av det empiristiska vetenskapsidealet:
Vetenskapsmannens uppgift var inte att hitta på utan att finna ut hur det
verkligen var.

De vetenskapsmän som anges som referenser, samt Sauvages och Gregory,
är de enda läkare som nämns vid namn. Engström omtalar att patienten sökt
hjälp av andra läkare än honom själv, men dessa läkare (som misslyckas grund-
ligt med sin behandling) förblir barmhärtigt nog anonyma. När disserta-
tionens författare nämner sig själv gör han det genomgående i första person
singularis, någon gång pluralis. Totalt hänvisar han till sig själv 28 gånger
genom ett verb i första person singularis eller ett personligt eller possessivt
pronomen i första person singularis. Verb i första person pluralis används tre

24 Om Sauvages, se Dulieu 1969, s. 303–322.
25 Om Gregory, se Lawrence 2004, s. 673–675. Citatet är hämtat från Gregory 1788,

vol. 1, s. 36.
26 Köllner 1791, s. 12.
27 Bacon 1838, vol. 2, s. 460. Citatet är hämtat från Bacons Liber secundus apho-

rismorum de interpretatione naturae sive de regno hominis och lyder i sin helhet: neque enim
fingendum, aut excogitandum, sed inveniendum, quid Natura faciat aut ferat; ”[vetenskaps-
mannens uppgift är] inte att hitta på, eller tänka ut, utan finna ut vad Naturen gör
eller tillåter.”
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gånger och ett possessivt pronomen i första person pluralis en gång. Första
person singularis används i alla delar av dissertationen (förutom, givetvis,
titelsidan, citatet från Gregory och noterna med källhänvisningar), men före-
kommer flitigast i själva fallbeskrivningen, där författaren beskriver vilken be-
handling han själv givit patienten. Andra person pluralis används i början av
fallbeskrivningen (”nostram operam petit”) samt i slutet av ”Observationes
nonnullae”.

4.2.3 Konstruktion av en vetenskaplig roll i samhället
Gunnarssons tredje parameter berör hur författaren genom användningen av
vetenskapliga termer och siffror och genom sitt sätt att introducera fallen och
de involverade patienterna skapar närhet eller distans till det ”vanliga” sam-
hället utanför vetenskapsvärlden (societal layer). Engströms dissertation inne-
håller i princip inga siffror eller beräkningar alls, men väl datum för konsulta-
tionerna (vilket tyder på att läkaren har fört journal). Det faktum att Eng-
ströms dissertation är på latin gör, som tidigare nämnts, att det blir mycket
svårt att bedöma i vilken mån texten blir svårtillgänglig genom användning av
vetenskapliga termer.

Medan Gunnarsson pekar på att patienterna i de artiklar hon studerat ger
ett nära och gripbart intryck (de ges ofta en detaljerad presentation med
namn, bostadsort etc.) förblir den femtonårige patienten i Engströms fall-
studie i många avseenden en skuggestalt. Vi får de upplysningar som kan sägas
vara nödvändiga för att vi skall förstå hans sjukdomstillstånd och de möjliga
orsakerna till det, men i övrigt är han anonymiserad på ett sätt som helt liknar
moderna fallstudier. En person från samhället utanför den akademiska världen
som ges en stor och viktig roll i dissertationen är däremot Engströms ”nådiga
fru patronessa” Emerentia Brita Maria Bäckerström, bruksägarinnan som
uppenbarligen anser det vara viktigt att se till att hennes bruksläkare får
formell utbildning. Dedikationen till fru Bäckerström (på svenska) ger en
intressant bild av en läkare som dels är en del av läkarkåren och vetenskaps-
samhället, dels står i stark beroendeställning till en mecenat utanför veten-
skapssamhället.

5. Slutsatser

Om man avslutningsvis jämför de drag man finner i Engströms dissertation
med de drag Gunnarsson pekar på i de artiklar hon analyserat finner man både
likheter och skillnader. I likhet med (många av) Gunnarssons artiklar är
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dissertationen en fallstudie, en genre som var mycket viktig på 1700-talet, om
än inte i dissertationssammanhang.28 Författaren använder jag-form medan tal
och beräkningar i stort sett är frånvarande och det är mycket tydligt att
läkaren/vetenskapsmannen i högsta grad interagerar med andra grupper i sam-
hället. Å andra sidan berör en relativt stor del av dissertationens text den
vetenskapliga världen och åtminstone textens inledning har en fast struktur
som känns igen i många dissertationer. Referenserna är kanske inte så många,
men de utformas i de flesta fall på ett i princip modernt sätt. Genom använd-
ningen av referenser till brittisk, holländsk och fransk forskning skriver disser-
tationsförfattaren in sig i ett internationellt vetenskapligt nätverk som ger
intryck av att vara allt utom begränsat. Till patienten hålls en viss distans.
Språket latin, slutligen, skapar en barriär mellan vetenskapsmän och lekmän.
Sammanfattningsvis får man intrycket att dissertationen präglas av vetenskap-
lighet i modern mening i betydligt högre grad än de artiklar som analyserats
av Gunnarsson.

Om man vill leta efter orsaker till skillnaderna mellan dissertationen och
artiklarna finns det många möjligheter. Dissertationen är, för det första, en en-
skild text bland många. Det är inte säkert att resultatet skulle bli detsamma
om man i stället för en ”fallstudie” gjorde en analys av ett större antal noga
utvalda dissertationer. En annan faktor som kan spela in är tiden och 1700-
talets snabba utveckling inom vetenskapssamhället. Specimen academicum dys-
fagiae casum sistens skrevs 1796, medan artiklarna i Kungliga Svenska Vetenskaps-
akademiens Handlingar skrevs redan 1750–1769. På den tiden kan det ha hunnit
hända mycket. En avgörande faktor är dock förmodligen var och i vilket syfte
de olika texterna publicerades. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Hand-
lingar var förvisso ett forum för svenska vetenskapsmän, men det var ett forum
för vetenskap i mycket vid bemärkelse och inte specialiserat på medicin.
Vetenskapsakademiens i högsta grad genomtänkta policy att publicera sina
handlingar på svenska gjorde artiklarna tillgängliga för en läsekrets som
kanske inte var ”bred” i modern bemärkelse, men ändå helt annorlunda än det
samhälle av akademiskt skolade medicinare som var målgruppen för en aka-
demisk dissertation i medicin.

Vi kunde redan före vår jämförelse av de tolv artiklarna ur Kungliga Svenska
Vetenskapsakademiens Handlingar och Engströms latinska dissertation konsta-
tera att vi hade att göra med delvis olika materialtyper. Resultatet, att mate-

28 ”Tentamenspatienter” är för övrigt ett än i dag högst levande begrepp; tentander
får en patient och skall försöka ställa diagnos och föreslå behandling.
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rialet på latin präglas av en betydligt högre grad av vetenskaplighet än mate-
rialet på svenska, är därför inte på något sätt förvånande. Det viktigaste med
en jämförelse av graden av vetenskaplighet hos ett svenskt och ett latinskt
material blir, paradoxalt nog, kanske inte resultatet utan själva synliggörandet
av det latinska materialet.

Bilden av det vetenskapliga språket vidgas och får skarpare konturer när det
latinska materialet inkluderas. Medicinska texter från 1700-talets Sverige var
givetvis mindre vetenskapliga i modern mening än motsvarande texter skrivna
på 1900-talet, men den latinska dissertationen visar att också 1700-tals-
texterna kunde ha en tämligen stark förankring i ett internationellt veten-
skapssamhälle. Liksom det svenska vetenskapssamhället idag uttrycker sig på
engelska och svenska (förmodligen i den ordningen!) uttryckte det sig för inte
så länge sedan på latin och svenska. Båda språken användes, men inte alltid i
samma sammanhang. Om man vill studera hur vetenskapligt 1700-talets
svenska vetenskapssamhälle egentligen uttryckte sig är det nödvändigt att titta
på texter skrivna både på svenska och på latin och fundera på hur de förhöll sig
till varandra.

6. Edition av den latinska texten

6.1. Utgivningsprinciper
Jag har i editionen av den latinska texten utgått från den tryckta dissertationen
från 1796. Stavning och interpunktion har bevarats oförändrade. Originalets
användning av stora och små bokstäver har bevarats i princip intakt, men jag
har valt att inte behålla originalets användning av stora bokstäver för att mar-
kera det första ordet i varje nytt stycke. Jag har inte försökt återge 1796 års
layout eller användning av olika stilsorter (förutom kursiv stil för att markera
vissa medicinska termer).29 För att läsaren skall kunna tänka sig in i hur texten
var fördelad över sidorna i originalet markeras sidbyte i originalet med / och
sidnumret i marginalen. Alla förkortningar har lösts upp.

29 Kursiv stil används flitigt i originalet: 1) för att markera det inledande citatet från
Gregory, 2) för att markera författarens inledning, 3) för att markera (vissa) medi-
cinska termer.
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Latinsk text

Deo Duce1
Specimen Academicum DYSPHAGIÆ CASUM SISTENS,
Quod, Consensu Experientissimæ Facultatis Medicæ Lundensis PRÆSIDE,
JOHANNE HENRICO ENGELHART, Philosophiæ et Medicinæ DOCTORE
Suæ Regiæ Majestatis MEDICO PRIMO Medicinæ Practicæ PROFESSORE
Ordinario Facultatis Medicæ huius academiæ DECANO Pro GRADU
DOCTORIS Eruditorum Examini Subjicit AUCTOR, CAROLUS PETRUS
ENGSTRÖM, Medicus Castrensis In Auditorio Caroli Majori die XVIII junii,
Anno MDCCXCVI Horis ante et post meridiem Solitis.
LUNDÆ , Litteris BERLINGIANIS. /2

Doctorinnan, Välborna Enkefru EMERENTIA BRITA MARIA
BÄCKERSTRÖM, född HOPPENSTEDT.

Min Nådiga Fru Patronessa!
När lyckan besökte Er, billigades med förtjusning hennes oftast tadlade val;
ock uslingen (ty det är med honom Ni delar Eder rikedom) fick ett sällsynt
tilfälle, at välsigna det.1 / Det är andras, mer än egen sällhet, som fäster Edra3
tankar; ock i Edert bröst äger välgörenhetens känsla herravälde. Förlåt denna
offentliga fria sanning, som sårar Er blygsamhet; förlåt denna sanning åt dens
varme, hvilken Ni valt til vittne af Eder menniskokärlek, hvilken Ni valt att
bära fram Edra välgärningar til sjuklingens bädd, hvilken sedt så många
glädjetårar rinna för Er skull, och hvilken sjelf blifvit et utmärkt föremål för
Edert ädelmod! Nådiga Fru! Til prof af min vördnadsfullaste erkänsla hade jag
visst icke vågat helga ett offer så ringa, som detta, i fall jag icke varit
öfvertygad om den ädles dygd, at döma alt efter upsåtet, ock om dess vana, at,
utan anspråk på all annan, äga i sit hjertas bifall sin enda vedergällning.

Med djup vördnad framhärdar jag
Välborna Fru Doctorinnans, Min Nådiga Fru Patronessas
ödmjukaste tjenare
CARL P. ENGSTRÖM. /4

Utcumque necessaria in rebus medicis ratiocinatio fuerit, tamen oportet omni
cura et diligentia distinguere inter res observatas et auctoris de iis judicium; ita

1 Med ”usling” menas här (fattig) stackare.
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Svensk översättning

Under Guds ledning
Akademisk avhandling som presenterar ett fall av dysfagi, vilken författaren,
regementsläkare Carl Peter Engström, med samtycke från Lunds Medicinska
Fakultet under presidium av Johan H. Engelhart, filosofie och medicine
doktor, Hans Kungliga Majestäts förste livmedikus, ordinarie professor i
praktisk medicin, dekan för den medicinska fakulteten vid denna akademi,
framlägger att prövas av de lärde i stora karolinasalen den 18 juni 1796, vid
vanlig tid på för- och eftermiddagen, för doktorsexamen.
Lund, Berlingska tryckeriet.

 [---]1

Hur nödvändigt det än är att resonera sig fram till svaret i fråga om
medicinska ting, så bör man likväl med största omsorg och noggrannhet göra

1 Dedikationen är på svenska i originalet och har därför inte översatts.
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ut siquando hoc fallax fuerit, certa experientia maneat, et sagaciori aut
fortunatiori medico suum usum præstet.

GREGORY.2 /5
Accurata et fideli morborum observatione optime promoveri medicinam,
neminem negaturum crediderim. Experientiam tollas, et vana erit omnis de
natura et indole morborum, deque remediorum effectibus ratiocinatio.
Enimvero, non fingendum, sed inveniendum quid natura faciat, aut ferat.3

Rem igitur utilissimam suscipiunt medici, qui morborum, rite
observatorum, historias fideli calamo excipiant et cum aliis communicent. Hæc
reputans, ab officii mei ratione non alienum existimavi, si casum Dysphagiæ,
quem observasse mihi licuit, candide describerem. Si vero specimen hoc, quod,
quam sit exiguum, probe intelligo, præceptoribus non displicuerit, impense
lætabor. /6

CASUS DYSPHAGIÆ
A. B., quindecim annos natus, cachecticus, ebriosus, et, cum ebrius non esset,
melancholicus, die 25 Januarii, anno 1795, ob levem deglutiendi difficultatem
nostram operam petiit. Ardoris quoque sensum in ventriculo querebatur, cum
pyrosi, et dolore in imo pectore circa dorsi vertebras. Dolor hic tum maxime
urgebat, quum alimenti cujusdam majorem bolum deglutiret. Fauces
inspiciens, præter solitum nihil inveni, et deglutiendi difficultatem parvi
faciens, magnesiam, rheo junctam, ægroto sumendam suasi. Ille vero, paucis
post diebus rediens, dysphagiam adauctam dicebat et, loco pyrosis, dolorem
sub cartilagine xiphoidea valde molestum conquerebatur. Per superiorem
œsophagi partem deglutitio facile peragebatur; cum vero alimenta, solida
præsertim, finem œsophagi attingerent, impedimentum observabatur, et
assumta vomitu sæpe rejicebantur. Nulla febris. Cibi appetentia naturalis.

2 Gregory 1788, vol. 1, s. 36.
3 Jfr Bacon 1838, s. 460.
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skillnad mellan de saker som observerats och författarens bedömning av dem,
så att, om den sistnämnda någon gång varit felaktig, den sanna erfarenheten
finns kvar och blir till nytta för en klokare eller mer lyckosam läkare.

GREGORY2

Jag skulle inte tro att någon kommer att förneka att medicinen gör framsteg
genom vederhäftig och trogen observation av sjukdomarna. Tag bort
erfarenheten, och allt resonerande kring sjukdomarnas natur och art och kring
effekterna av botemedlen blir förgäves. Ty man skall inte hitta på, utan finna ut
vad naturen gör eller för med sig.3 Det är alltså något mycket viktigt som de
läkare åtar sig, som med trogen penna nedskriver korrekt observerade
sjukdomshistorier och gör dem tillgängliga för andra.

Av denna anledning har jag inte det sett det som främmande för mitt
uppdrag att sanningsenligt beskriva ett fall av dysfagi, som jag kunnat
observera. Det kommer att glädja mig mycket om denna avhandling, vars
litenhet jag är fullt medveten om, inte misshagar handledarna.

ETT FALL AV DYSFAGI
A. B., 15 år gammal, klen, drinkare och, då han inte var drucken, melankoliker,
sökte vår hjälp den 25 januari 1795 på grund av en lätt svårighet att svälja. Han
klagade också över en brännande känsla i magen, med halsbränna och smärta
längst ner i bröstet runt bröstkotorna. Denna smärta var som mest besvärande
då han hade svalt någon större matbit. Jag tittade honom i halsen utan att
finna något ovanligt, och då jag inte såg så allvarligt på svårigheten att svälja
uppmanade jag den sjuke att ta magnesiumkarbonat blandad med rabarber.4

Men denne återkom efter några få dagar och sade att hans dysfagi hade
förvärrats. I stället för halsbränna klagade han över en mycket besvärlig smärta
under bröstbenets svärdsspetsformiga utskott. Nedsväljningen skedde lätt
genom den övre delen av matstrupen, men när maten, speciellt fast föda,
nådde slutet av matstrupen observerades ett hinder, och det intagna kastades
ofta upp genom kräkning. Ingen feber. Naturlig aptit på mat.

2 Gregory 1788, vol. 1, s. 36.
3 Jfr Bacon 1838, s. 460. Min kursivering.
4 Magnesiumkarbonat (magnesia) blandat med pulveriserad rabarberrot användes

flitigt mot lättare magbesvär och ingick bl.a. i det populära Roséns barnpulver (Lindgren
1986, vol. 2, s. 93 och 182).
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Etsi morbi nullæ erant remissiones, tamen Tincturam Fœtidam,
Pharmacopœæ Svecicæ, aliaque antispasmodica medicamenta, ægroto
adhibenda præscripsi. Hæc vero nihil boni præstiterunt. Præter dysphagiam,
quæ quotidie in pejus vertebatur, magna corporis macies aderat, cum
anxietate, ructibus, singultu, et salivæ ac muci magna copia per sputa
rejectione. Se olim Psora laborasse narrabat æger; quamobrem, si forte repulsæ
scabiei originem deberet dysphagia, ætiopem mineralem / dedi, et ut se vesti-7
mentis, quibus psora laborans usus fuerat, indueret, ægroto suasi. Incassum
vero hæc: scabies enim nulla oborta, et dysphagia in dies ingravescebat.

De vermibus intestinorum jam cogitare cœpi, nec deerant in ægroto signa
nonnulla, quæ hujus suspicionis tamquam ansam darent; nimirum, mutabilis
faciei color, oedematosus palpebrarum inferiorum tumor, somnus inquietus,
animi deliquia, alvi obstipatio, cibi modo ingens desiderium, modo fastidium,
ceteraque. Dixit quoque ægrotus, se 10 vel 12 annos natum, lumbricos alvo
dejecisse. Mercurium dulcem igitur, purgantia drastica, limaturam stanni, aliaque
remedia anthelmintica misero dedi; omnia vero frustra.

Ab aliis medicis consilia jam petiit, et mense junii aquas minerales haurire
incepit; quo quidem incepto brevi desistere coactus fuit, quum adeo increvisset
dysphagia, ut etiam liquida non nisi summa difficultate deglutiret, et fame
procul dubio interiisset, nisi vir quidam, humanitate ductus, victu maxime
nutriente, parva copia sed sæpe dato, horribile mortis genus avertisset.

Die 29 Septembris meæ curæ iterum commissus fuit, summa macie
extenuatus et Hippocraticam faciem præ se ferens. Lacte, et jure carnium
fortiori cum ovorum vitellis, vita viresque sustentabantur, et, licet de sanitate
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Fastän sjukdomen ingalunda avtog föreskrev jag att den sjuke skulle ta
dyvelsträckstinktur enligt den svenska farmakopén, samt andra kramplösande
mediciner.5 Detta åstadkom dock ingenting gott. Förutom dysfagin, som varje
dag blev värre, inträdde en stor avmagring av kroppen med oro, rapningar,
hicka och en stor mängd saliv och slem som spottades ut. Den sjuke berättade
att han tidigare lidit av klåda. På grund av detta (om kanske svårigheten att
svälja hade börjat på grund av den fördrivna skabben), gav jag honom aethiops
mineralis6 och rådde den sjuke att klä sig i de kläder som han hade brukat
använda då han led av klåda. Detta var dock meningslöst – ingen skabb
uppträdde och svårigheten att svälja blev värre för varje dag.

Jag började nu tänka på inälvsmask, och det saknades inte heller hos den
sjuke diverse tecken som underbyggde denna misstanke: växlande ansiktsfärg,
ödemartad svullnad av de nedre ögonlocken, orolig sömn, oroligt sinne, för-
stoppning, än väldig lust efter mat, än matleda etc. Den sjuke sade också att
han vid 10 eller 12 års ålder hade fått ut maskar i avföringen. Jag gav alltså den
olycklige kvicksilverklorur, avföringsmedel, pulveriserat tenn och andra bote-
medel mot parasiter, men allt förgäves.7

Nu bad han andra läkare om råd, och i juni månad började han dricka
mineralvatten, men när han börjat med det blev han snabbt tvingad att sluta,
eftersom dysfagin förvärrats till den grad att han inte ens kunde svälja flytande
föda utan största svårighet och utan tvivel skulle ha dött av svält, om inte en
viss man, driven av människokärlek, hade avvärjt denna fruktansvärda död
genom att ge honom ytterst näringsrik mat lite åt gången, men ofta.

Den 29 september lämnades han återigen i min vård, ytterst avmagrad och
med hippokratisk uppsyn.8 Livet och krafterna uppehölls med mjölk och stark
buljong med äggulor, och fastän jag fullkomligt misströstade om att den sjuke

5 Dyvelsträckstinktur (Tinctura Asae foetidae) var en lösning bestående av dyvelsträck
och sprit som användes bl.a. som kramplösande medel. Dyvelsträck utvinns av mjölk-
saft från rot av Ferula Asa foetida och Ferula Narthex (Lindgren 1986, vol. 1, s 71–72).

6 Aethiops mineralis (eller mercurialis) är en blandning av lika delar kvicksilver och
pulveriserat svavel som användes mot hudsjukdomar (Lindgren 1986, vol. 1, s. 1).

7 Kvicksilverklorur (mercurius dulcis, kvicksilverklorid, kalomel) är ett relativt milt
kvicksilverpreparat som användes mot många sjukdomar, bl.a. syfilis. Det har också
laxerande verkan. (Lindgren 1986, vol. 2, s. 70–71). Pulveriserat tenn användes flitigt
som medel mot inälvsparasiter (Lindgren 1986, vol. 2, s. 296).

8 Facies Hippocratica eller hippokratisk uppsyn är det speciella utseende (med spetsig
näsa, gulgrå ansiktsfärg etc.) som människors ansikten ofta får kort före döden (Bagge
1907; sp. 1233).
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ægroto restituenda omnino desperarem, tamen quid mercuriales inunctiones
valerent tentare decrevi. Unguento igitur / mercuriali inunguebantur pectus et8
collum, multumque inde levaminis ægrotus brevi expertus est; quo successu
erectus, eadem via et ratione institi, et syrupum mercurialem Plenkii simul dedi,
eo quidem cum eventu, ut intra tres menses secunda valetudo juveni
contingeret. Ita adhibita fuerunt mercurialia, ut os leviter afficerent, non autem
ptyalismum cierent.

OBSERVATIONES NONNULLÆ.
Dysphagiæ idiopathicæ multa satis exempla auctores memorant, quorum tamen
pleraque funestum exitum habuerunt. Variæ quoque admodum existunt
dysphagiæ caussæ, adeo ut Illustrissimus SAUVAGES, (ut erat in morborum
speciebus multiplicandis facilis) undeviginti hujus morbi species statuerit.
Casum, a me allatum, ad dysphagiam œsophageam SAUVAGESII pertinere
credo; quænam autem fuerit vera morbi natura et caussa, intellectu difficile
est: etenim, vel a spasmo tonico, œsophagum occludente, vel a tumore scirrhodeo
in quadam œsophagi parte, ortum ducere potuit. Hæc quidem caussa
probabilior mihi videtur; utrum vero ejusmodi tumor spirituosorum liquorum
abusui, an latenti Syphilitidi originem debuerit, non facile dixerim. A puerili
ætate ebriosus fuit ægrotus noster, et inter rusticos illius provinciæ, in qua
natus et educatus erat, tantas Syphilis egerat radices, ut etiam illum, / ordine9
rustico ortum, eadem affectum suspicari liceat. Sed mittamus conjecturas.

Usus mercurii in dysphagia, non solum morbi historia, quam attulimus, sed
etiam nobilissimorum medicorum testimoniis confirmatur. Dysphagiæ,
mercurio sanatæ, casus referunt Clarissimi MUNCKLEY a), SEQUIRA b),
PATTEN c), BRISBANE d), PERCIVAL e) aliique. Plenam et accuratam
dysphagiæ, periculosissimi morbi, expositionem desiderantes, ut egregias
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skulle återfå hälsan beslöt jag likväl att prova vad insmörjning med kvicksilver
skulle kunna åstadkomma. Bröstet och halsen insmordes alltså med kvick-
silversalva, och den sjuke kände inom kort stor lindring av detta.9 Upp-
muntrad av denna framgång fortsatte jag på samma väg och enligt samma plan
och gav honom samtidigt Plenks kvicksilversirap (syrupus mercurialis Plenkii),
vilket resulterade i att den unge mannen inom tre månader fick god hälsa.10

Kvicksilvermedicinerna gavs så att de påverkade munnen lätt, men inte fram-
kallade dregling.

NÅGRA OBSERVATIONER
Den vetenskapliga litteraturen berättar om många fall av idiopatisk dysfagi, av
vilka de flesta dock fått en sorglig utgång. Det finns också så många orsaker till
dysfagi, att den berömde Sauvages (som gärna mångdubblade de olika typerna
av sjukdomar) fastställt 19 olika typer av denna sjukdom.11 Jag tror att det fall
som hänfördes till mig hör till Sauvages dysphagia oesophagea [dysfagi relaterad
till matstrupen], men det är inte lätt att förstå sjukdomens rätta natur och
orsak, eftersom den kan ha börjat antingen med en ihållande kramp (spasmus
tonicus), som stängde till matstrupen, eller med en hård tumör (tumor
scirrhodeus) i någon del av matstrupen. Denna senare förklaring tycks mig vara
mest sannolik, men om denna tumör orsakades av missbruk av alkoholhaltiga
drycker eller av en latent syfilis är inte lätt att säga. Vår sjukling var drinkare
sedan barnaåren, och bland bönderna i den del av landet där han fötts och
uppfostrats hade syfilisen fått så starkt fäste, att man kan misstänka att även
han, av bondesläkt som han är, kan ha drabbats av den. Men låt oss inte
spekulera.

Användningen av kvicksilver vid dysfagi bekräftas inte bara av den
sjukdomshistoria som vi berättat, utan också av vittnesbörd från de mest
berömda läkare. Fall av dysfagi som botats med kvicksilver rapporteras av de
berömda Munckley a), Sequira b), Patten c), Brisbane d), Percival e) och
andra. Vi uppmanar dem som vill ha en fullständig och korrekt redogörelse för

9 Unguentum mercuriale (som här översatts med ”kvicksilversalva”) är förmodligen
det samma som Unguentum hydrargyri, ”gråsalva”, en blandning av kvicksilver, bensoe-
ister, ullfett och talg som användes mot hudåkommor och, inte minst, syfilis (Lind-
gren 1986, vol. 2, s. 66–67).

10 Plenks kvicksilversirap (syrupus mercurialis Plenkii) innehöll Mercurius gummosus, ett
medel mot syfilis bestående av kvicksilver och gummi som uppfunnits av wienaren J. J.
Plenk (d. 1807) (Lindgren 1986, vol. 2, s. 72).

11 Se Sauvages 1768, s. 78–83.
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doctissimorum virorum, van GEUNS f), NAHUYS g), Adolphi MURRAY h) et
BLEULAND i), commentationes consulant, monemus.

a) Medical Transactions Volumen I. articulum XI.
b) Medical Observations and Inquiries Volumen VI. articulum XII.
c) London Medical Journal Volumen X. pagina 356.
d) Select Cases in the Practise of Medicine; pagina 17
e) Medical Transactions Volumen II. articulum VIII. vel, Essays Medical

and Experimental Volumen II. pagina 141.
f) Abhandlung von den Ursachen des beschwerlichen Schlingens: in

Harlemer Abhandlungen, XI. Thomus.
g) Von der tödtlichen Verhinderung des Schlingens: Ibidem.
h) Kongliga Vetenskaps Akademiens Handlingar för år 1779, pagina 35.
i) Dissertatio de difficili aut impedita alimentorum depulsione. Lugduni

Batavorum 1780
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den mycket farliga sjukdomen dysfagi att konsultera de utmärkta avhand-
lingarna av de lärda männen Geuns f), Nahuys g), Adolf Murray h) och
Bleuland i).

a) Medical Transactions volym I. artikel XI.12

b) Medical Observations and Inquiries volym VI. artikel XII.13

c) London Medical Journal volym X. s. 356.14

d) Select Cases in the Practise of Medicine; s. 17.15

e) Medical Transactions volym II. artikel VIII. eller, Essays Medical and
Experimental volym II. s. 141.16

f) Abhandlung von den Ursachen des beschwerlichen Schlingens: i Harlemer
Abhandlungen, tom XI.17

g) Von der tödtlichen Verhinderung des Schlingens: Ibid.18

h) Kongliga Vetenskaps Akademiens Handlingar för år 1779, s. 35.19

i) Dissertatio de difficili aut impedita alimentorum depulsione [Dissertation
om försvårad eller förhindrad nedsväljning av föda] Lugduni Batavorum
[Leiden] 178020

12 Munckley 1768, s.165–174.
13 Sequira 1784, s.138–142.
14 Patten 1789, s. 356–361.
15 Brisbane 1772, s. 17–27.
16 Percival 1772 s. 90–104.
17 Jag har inte haft möjlighet att konsultera Harlemer Abhandlungen vol. 11.
18 Nahuys 1800, s. 1–14.
19 Murray 1779, s. 35 ff.
20 Bleuland 1780.
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Mavult femina videre quam videri
Om kvinnors beslöjning i senantiken

Gunhild Vidén

I augusti 2013 spreds det så kallade hijabuppropet på sociala medier i Sverige.
En gravid kvinna iförd hijab hade misshandlats i Farsta, och dagen därpå
spreds uppropet med uppmaning att iföra sig slöja som en solidaritetsgest och
en markering av kvinnors rätt att klä sig som de vill. Kända kvinnliga politiker
och tv-personligheter deltog tillsammans med ”vanliga kvinnor” i uppropet
och satte på sig slöja för en dag. Detta ledde i sin tur till höga diskussions-
vågor: var manifestationen ett positivt utslag av solidaritet, eller innebar den i
själva verket ett stöd för den patriarkala kultur som bruket att bära slöja upp-
fattas som en del av?

Frågan om täckande av kvinnors huvuden är urgammal men tycks ständigt
lika aktuell. Kvinnans huvud och hår är intimt förknippade med skam-
begreppet: genom historien finns det åtskilliga exempel på hur kvinnor har
straffats för vad omgivningen bedömt som ett skamligt beteende med att få
håret avklippt. Det gäller oftast kvinnor vars sexuella beteende på olika sätt
har misshagat omvärlden. Ett tidsmässigt relativt närliggande exempel är de så
kallade ”tyskertøsene” i Norge och Danmark under och efter andra världs-
kriget.

Kanske vi i Sverige idag reagerar starkt negativt på ett normstyrt täckande
av håret, därför att vi inte själva haft friheten att gå barhuvade särskilt länge,
även om det kollektiva minnet på den punkten är lite grumligt. Traditionen
att gifta kvinnor inte visade sig utomhus utan huvudbonad luckrades upp
under 1900-talets mitt, och för många som tillhörde den äldre generationen
var det svårt att anpassa sig till den barhuvade friheten. Traditionen spelade
förstås en stor roll, men säkert påverkades man också av en föreställning om
att det täckta huvudet hörde samman med anständighet. Besläktat med detta
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finns föreställningen om ”kronbrudar”: endast kyska brudar fick lov att bära
kyrkans brudkrona vid bröllopet,  och  det var en skam att förvägras den rätten.1

Idag möts olika kulturer i Sverige, en som har frigjort sig från före-
ställningen att ett obetäckt kvinnohuvud signalerar sexuellt konnoterade för-
hållanden, och andra som fortfarande har den kvar. Konfrontationer tycks
vara ofrånkomliga och det känslomässiga engagemanget är stort. Men som det
mesta i världen är detta inga nyheter; kampen om kvinnans huvud sträcker sig
långt bakåt genom historien. Den kristna traditionen, till vilken äldre tiders
svenska föreställningar förstås hör, har sin utgångspunkt i Paulus instruktioner
till korintierna inför gudstjänsten i Första Korinthierbrevet:2 Kvinnan ska ha
huvudet täckt, och om hon inte har det kan hon lika gärna skära av sig håret,
något som i sin tur är en skam för henne. Lite motsägelsefullt säger Paulus att
det långa håret är kvinnan givet som en slöja, men denna naturliga slöja måste
i sin tur täckas av en yttre sådan. Stället är svårtolkat och omdiskuterat: Paulus
använder ordet exousia, ”makt”, om kvinnans huvudbeklädnad, och exakt vad
han menar med detta är inte klart. Jag ger mig inte in i tolkningsproblemen
kring detta ställe, men tar det som ett exempel på att föreställningen om kopp-
lingen mellan kvinnans huvudbeklädnad och skam var väl förankrad i den
judiska traditionen.3

Men traditionen går längre tillbaka i tiden än så. Redan från det assyriska
riket finns lagar (mellan 1450 och 1250 f. Kr.) om att fria kvinnor skulle bära
slöja, medan detta var förbjudet för slavar och prostituerade. På det sättet
skildes kvinnor som tillhörde en man från dem som var tillgängliga för många
män.4 Att bära slöja var därmed något som hade praktiska konsekvenser i var-
dagslivet: en man kunde närma sig en obeslöjad kvinna men inte en beslöjad.
Slöjan signalerade motsatsen till sexuell tillgänglighet, men också avskildhet i
vidare mening.5 Föreställningen om att en respektabel kvinna skulle hållas

1 Den kyrkliga brudkronan har sitt ursprung i Mariakulten, där statyer som fram-
ställde Maria som himladrottningen var försedda med en krona som kunde lånas ut
under vigseln. Jfr Nationalencyklopedin, ”Brudkrona”.

2 1:a Kor. 11:4-15.
3 Jfr också 1:a Mos. 24:65. Frågan är omdiskuterad i forskningen, jfr El Guindi 1999,

s. 150.
4 El Guindi 1999, s. 14–15.
5 Jfr ordet hijab, som betyder både företeelsen att skilja av och det föremål som

avskiljer, Myrne 2005, s. 210.
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avskild från den yttre världen tycks ha varit gängse i Medelhavsvärlden,6 i
varje fall om kvinnan tillhörde högre samhällsskikt. Från den grekiska världen
har vi diverse exempel, och det mest välkända av dessa är Lysias tal om mordet
på Eratosthenes.7 Att traditionen var utbredd även söder om Medelhavet
kommer vi att se exempel på i det följande.

De tidigkristna författarna hade alltså både kulturella och teologiska
faktorer att förhålla sig till när det gällde kvinnlig klädedräkt. Den sexuella
avhållsamheten, både för män och kvinnor, är ett återkommande tema i
kyrkofädernas praktisk-asketiska skrifter, och klädedräkten är förstås en del av
uppsättningen föreskrifter.8 Vi ska här uppehålla oss vid den kyrkofader som
brukar räknas som den förste latinskspråklige apologeten, Tertullianus (ca
160–220).9 Han har renodlat sina föreskrifter för den kristna kvinnans yttre i
ett par av sina praktisk-asketiska verk, De cultu feminarum, resp. De virginibus
velandis. Det är den sistnämnda texten vi ska uppehålla oss vid här. Den tillhör
hans montanistiska period, troligen skriven kort före 207.10

Texten handlar om huruvida unga flickor ska tillåtas att gå med håret
obetäckt eller ej. Att gifta kvinnor gick med huvudet täckt tycks ha varit själv-
skrivet, men uppenbarligen förelåg det en kontrovers om när slöjan skulle an-
läggas och när och var den skulle bäras. Tertullianus budskap är att jungfrur
ska vara beslöjade. Virgo betyder ursprungligen ung, ogift flicka, men per defi-
nition borde en ung, ogift kvinna också vara virgo intacta. Att detta gäller även
i de kristna texterna är ganska givet, och av Tertullianus framställning framgår
tydligt att virgo är den kvinna som inte har sexuell erfarenhet. Utgångs-
punkten för Tertullianus är Första Korinthierbrevet, där det sägs att kvinnor
inte får be och profetera med obetäckt huvud. Paulus är förstås ett rättesnöre,
så argumentationen handlar inte om huruvida kvinnor generellt bör gå med
täckt huvud, utan huruvida begreppet kvinnor (mulieres) kan inbegripa även de
ogifta kvinnorna. Tertullianus diskuterar pubertet och giftasålder, och lägger
fram argumentet att kvinnor ändrar klädedräkt och frisyr när de når giftas-
åldern, dvs. när de passerat puberteten; när de strävar så starkt efter att se ut

6 Möjligen med undantag av Egypten, Ahmed 1982, 523; diskuterad i El Guindi
1999, s. 150.

7 Lysias 1.
8 Se t ex Hieronymus, Epistulae XXII.32, Augustinus, Epistulae CCXI.10.
9 Hagendahl 1983, s. 12.
10 Altaner-Stuiber 1978, s. 158.
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som vuxna kvinnor, varför ska de då inte också täcka håret på gifta kvinnors
vis, även om de inte ännu är gifta?11

En tänkt invändning mot detta är uppenbarligen att om ogifta flickor
börjar gå med huvudbeklädnad så kan man inte skilja mellan gifta och ogifta
kvinnor.12 Detta argumenterar Tertullianus mot, i form av ett direkt läsar-
tilltal riktat till den tänkta unga kvinnan: ”Du uppger inte falskeligen att du är
gift, för du är ju gift med Kristus själv! Kristus är den som befaller att även
andra mäns trolovade och hustrur ska bära slöja, hur mycket mera inte då hans
egna!”13 Vanliga sociala hänsyn är med andra ord inte aktuella för den kristna
flickan: hon ska leva sitt liv för och med Kristus, och då är det tvärtom en för-
del om hon inte synliggör sin status som ogift för jordiska män. Slöjan blir
signalen på att hon redan har vigt sitt liv, inte åt en annan man men åt sin
kristna tro. Metaforen ”Kristi brud” blir ett alibi för att kvinnan inte är till-
gänglig för äktenskap med en jordisk man: hon bryter inte mot den sociala
normen att ingå äktenskap som den enda ärbara formen av vuxet kvinnoliv,
utan ersätter det konkreta innehållet i normen med ett andligt, metaforiskt.14

Ett annat område för diskussion tycks ha varit huruvida flickor även skulle
bära slöja inne i kyrkan. Tertullianus ståndpunkt är klar och entydig: eftersom
Paulus föreskriver att kvinnor ska ha huvudet täckt och även giftasvuxna
kvinnor är att definiera som kvinnor, så ska de följa samma föreskrifter. Att
beslöja sig utomhus men visa sig i kyrkan med obetäckt huvud är inte logiskt.15

Som vanligt använder Tertullianus ord med stark laddning för att driva in sina
poänger: nundinor (driva handel), provulgo (offentliggöra), ord som för associa-

11 Tertullianus De virginibus velandis XII.2: ”Quid? quod etiam hae nostrae etiam
habitu mutationem aetatis confitentur, simulque se mulieres intellexerunt, de
virginibus educantur, a capite quidem ipso deponentes quod fuerunt: vertunt capillum
et acu lasciviore comam sibi inserunt, crinibus a fronte divisis apertam professae
mulieritatem. […] solae autem manifestae paraturae totam circumferunt mulieri-
tatem, sed virginari volunt sola capitis nuditate, uno habitu negantes quod toto
suggestu profitentur.”

12 Jfr ovan om föreskrifterna om slöja i assyriska lagtexter.
13 Tert. Virg. XVI.4: ”Quamquam non mentiris nuptam. Nupsisti enim Christo […]

Christus est qui et alienas sponsas et maritatas velari iubet, utique multo magis suas.”
14 För förhållandet mellan kristendom, äktenskap och stadsmiljö, se Brown 1988,

särskilt s.285–322.
15 Tert. Virg. XIII.2 ”Quod ergo foris quidem bonum suum abstrudunt, in ecclesia

vero provulgant. Exposco rationem.”
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tionerna till saluförande och offentlighet. Associationen mellan obetäckt
huvud och prostitution är inte långt borta.

En springande punkt i argumentationen är seendet, och företeelsen att bli
sedd. Även detta är kopplat till tillgängligheten. I det assyriska riket skulle en
man kunna se om en kvinna var tillgänglig som sexuell partner eller ej. Samma
konnotationer följer med genom historien: en kvinna som görs synlig som
möjlig giftermålspartner genom att (enligt Tertullianus argumentation) vara
iklädd den vuxna kvinnans klädedräkt men med den ogifta kvinnans obetäckta
huvud väcker också andra associationer till sexualitet. Att skilja mellan en
kvinna som var tillgänglig för alla (en slavinna eller ”offentlig kvinna”) och en
kvinna som var tillgänglig bara för en enda, dvs. en potentiell äkta man, var
inte enkelt, i varje fall inte i Tertullianus retorik. Den kvinna som lät sig ses
offentliggjorde sig själv och var lika lastbar som den man som såg på henne
med begär. Slöjan beskrivs som en rustning eller mur som skyddar kvinnans
anständighet och förhindrar att hon ser eller ses.16

Det reciproka förhållandet mellan synligheten och seendet beskrivs i kap. 2:

Ty sådana ögon som vill att jungfrun ska vara synlig, samma sorts ögon har
jungfrun som önskar bli sedd. Samma slags ögon traktar efter varandra. Att
synas och att se är samma slags begär. En kysk man förvirras lika mycket av att
se en jungfru, som den kyska jungfrun förvirras om hon blir sedd av en man.17

Tertullianus använder verbet subfundi i den sista meningen. Det är svårt att
återge med rätt konnotationer på svenska; verbet betyder i aktiv form att
gjuta, hälla, låta en vätska strömma upp till ytan osv.18 En möjlig översättning
skulle kanske kunna vara ”andligen drunkna”. Prefixet sub- ger en association
till något som strömmar upp underifrån, kanske de egna passionerna och
begären. Flickan tillskrivs här en moralisk skyldighet som inte bara gäller
henne själv: om hon visar sig obeslöjad skapar hon problem för den man som
försöker leva sitt liv i kyskhet, därför att själva åsynen av henne väcker till liv
känslor som han inte har kontrollen över.

Den manliga blicken har i sin tur negativa konsekvenser för kvinnan:
genom att göra sig till föremål för blicken och de begär som den är ett uttryck

16 Tert. Virg. XVI.4. Se Vidén 1997, s. 37.
17 Tert. Virg. II.4: ”Tales enim oculi volent virginem visam, quales habet virgo quae

videri volet. Invicem se eadem oculorum genera desiderant. Eiusdem libidinis est
videri et videre. Tam sancti viri est subfundi, si virginem viderit, quam sanctae
virginis, si a viro visa sit.”

18 OLD s.v.
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för utsätts hon för känslor som hon inte kan hantera. Båda delar, både det
aktiva seendet och den passiva synligheten, faller in under begreppet libido, det
sexuella begäret. Ett neutralt seende tycks inte kunna existera. Texten kopplar
seendet och synligheten direkt till libido, genom att inkludera båda kate-
gorierna i ett sammanhang. Det finns män som vill se och kvinnor som vill låta
sig ses, därför att de redan är slavar under libido och är fullt medvetna om vad
de önskar med blicken. Men även de oskyldiga, den man och den kvinna som
är ren och kysk (sanctus, -a), kommer att drabbas av det sexuella begäret som är
kopplat till seendet och synligheten, och det är kvinnans ansvar att se till att
detta inte sker.

Själva önskan att bli sedd är ett tecken på bristande kyskhet, eftersom
önskan att behaga inte är förenlig med jungfruligheten. Genom att visa fram
sig själv i offentligheten och bli föremål för andras blickar sätter jungfrun sin
kyskhet i fara.19 Kvinnan offentliggör sig själv (publicatio), hon kan ses av alla
och envar, hon kittlas (titillatur) av fingrarna som pekar ut henne. Som vanligt
är metaforiken drastisk: publicatio väcker återigen associationer till prosti-
tution, och titillatio skapar en bild av att fingret som pekar ut henne för andras
blickar berör henne direkt kroppsligen. Tertullianus kopplar samman de olika
sinnesintrycken, så att tillgängligheten för andras blickar blir det samma som
tillgänglighet för beröring. Blicken vidrör kroppen och förmedlar före-
ställningar om en taktil beröring till både den som ser och den som blir sedd.
Steget från den berörande blicken via den mentala föreställningen till den
aktiva beröringen är minimerat i Tertullianus retorik. Synligheten är en fara,
som på sikt nöter ut flickans kyskhet.20

Att blicken i sig innehåller en fara blir strax ännu tydligare i texten:

Den sanna och rena jungfruligheten fruktar ingenting mer än sig själv. Hon vill
inte ens uthärda kvinnors blickar. Hennes egna ögon är henne främmande.21

19 Tert. Virg. XIV.5: ”Ipsa concupiscentia non latendi non est pudica. Patitur aliquid
quod virginis non sit, studium placendi, utique et viris. Quantum velis bona mente
conetur, necesse est publicatione sui periclitetur, dum percutitur oculis incertis et
multis, dum digitis monstrantium titillatur.”

20 Tert. Virg. XIV.5: ”Sic pudor teritur, sic solvitur, sic discitur aliter iam placere
desiderare.”

21 Tert. Virg. XV.1: ”Vera et tota et pura virginitas nihil magis timet quam semet-
ipsam. Etiam feminarum oculos pati non vult. Alios ipsa oculos habet.”
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Blicken blir här närmast ett dödligt vapen, som den kyska kvinnan till varje
pris måste undvika. Det är inte bara den maskulina blicken som utgör ett hot,
utan kvinnan måste akta sig även för andra kvinnors blickar, och t o m för sina
egna. Slöjan blir en rustning som kvinnan skyddar sig med mot diverse faror.22

Farorna är i olika utsträckning sexuellt konnoterade: frestelser, skandaler,
misstankar, skvaller, avund, illvilja.23 Att frestelserna handlar om det sexuella
begäret och att detsamma gäller skandaler, skvaller etc. är ganska givet. Risk-
erna med att bli sedd även av det egna könet tycks alltså ligga i de negativa
konsekvenserna detta leder till i form av skvaller, ryktesspridning och avund.

Denna beskrivning leder fram till en framställning av något ännu värre:
”det onda ögat”, blicken med verklig negativ kraft.

Ty det finns något som t.o.m. fruktas bland hedningarna, som man kallar
fascinum,24 som är den olyckliga följden av alltför överdriven berömmelse och
ära. Ibland förknippar vi detta med djävulen, eftersom det är han som hatar det
goda, ibland tillskriver vi det Gud, eftersom det är han som dömer övermodet,
upphöjer de svaga och störtar de upphöjda. Den kyska jungfrun bör alltså i be-
nämningen fascinum frukta dels fienden, dels Gud, den förre för hans illvilja,
den senare för hans bestraffande blick, och glädja sig över att vara känd bara för
sig själv och för Gud. Men även om hon skulle bli känd för någon annan är hon
förståndig om hon spärrar vägen för frestelserna. För vem vågar med sin blickar
ansätta ett ansikte som är slutet, ett ansikte som inte visar känslor, ett så att
säga dystert ansikte? Varje ond tanke kommer att brytas sönder av just detta
stränga allvar. Den som döljer att hon är jungfru förnekar t.o.m. att hon är
kvinna.25

22 Vidén 1997.
23 Tert. Virg. XV.1: ”[…] qui bonum suum protegat adversus ictus temptationum,

adversus iacula scandalorum, adversus suspiciones et susurros et aemulationem, ipsum
quoque livorem.”

24 Formen fascinus förekommer också.
25 Tert. Virg. XV.1–3: ”Nam est aliquid etiam apud ethnicos metuendum, quod

fascinum vocant, infeliciorem laudis et gloriae enormioris eventum. Hoc nos interdum
diabolo interpretamur, ipsius enim est boni odium, interdum Deo deputamus, illius est
enim superbiae iudicium, extollentis humiles et deprimentis elatos. Timebit itaque
virgo sanctior vel in nomine fascini hinc adversarium, inde Deum, illius lividum
ingenium, huius censorium lumen, et gaudebit sibi soli et Deo nota. Sed et si cui
innotuerit, sapit si temptationibus gradum obstruxerit. Quis enim audebit oculis suis
premere faciem clausam, faciem non sentientem, faciem, ut dixerim, tristem? Quicum-
que malus cogitatus ipsa severitate frangetur. Iam se etiam mulierem negat, quae
virginem celat.”
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Fascinum var den amulett i fallisk form som användes för att avvärja onda
krafter t.ex. för barn.26 I Tertullianus framställning är det knappast det kon-
kreta föremålet som det anspelas på, utan en metonym för den företeelse som
det är ett motmedel mot. Gränsområdet mellan begär, förtal (rörande den
sexuella sfären), avund och illvilja är flytande. Genom att skydda sig mot
begäret skyddar sig jungfrun också mot förtalet och dess vidare förgreningar.
Förutom det skydd som ligger i den anständiga klädseln uppmanas jungfrun
här att tillsluta sitt ansikte (facies clausa). Tertullianus slöja är uppenbarligen en
slöja som täcker håret men inte själva ansiktet, och detta måste alltså skyddas
på annat sätt. Nyckelordet är severitas, stränghet. Inga känslor får synas, inget
uttryck över huvud taget. Genom att fullständigt neutralisera de synliga
delarna av sitt yttre ska jungfrun få åskådaren att glömma att hon ens är
kvinna, och det slutna ansiktet blir då en del av det befästningsverk runt
kroppen som redan beskrivits.

Det finns kvinnor som har något på huvudet men som inte är tillräckligt
täckande, och Tertullianus argumenterar att hela huvudet är en del av kvinnan
och att slöjan ska täcka lika mycket som håret gör när det är utsläppt. Som
förebild lyfter han fram det han kallar ”Arabiens kvinnor”:27 dessa täcker inte
bara huvudet utan också själva ansiktet och låter bara ett öga vara fritt ”så att
de nöjer sig med att åtnjuta dagsljus till hälften hellre än att saluföra hela
ansiktet. Dessa kvinnor vill hellre se än synas.”28 Vi vet inte varifrån
Tertullianus hade sin kännedom om klädedräkten hos de kvinnor han be-
skriver. Ikonografiskt material ger inte mycket, men vi känner åtminstone en
bildframställning från Palmyra där kvinnor i en religiös procession uppträder
helbeslöjade.29

Om vi ska försöka sammanfatta vad Tertullianus säger om unga, giftas-
vuxna kvinnor och deras huvudbeklädnad kommer vi fram till följande.

26 Det onda ögat emanerade ur avunden, se t.ex. Ogden 2002, s. 224. Se också Real-
enzyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft VI:209–214.

27 I sin kommentar till Sources Chrétiennes-utgåvan föreslår Schulz-Flügel 1997,
s. 266, att Arabien ska uppfattas som en etnologisk indikation, snarare än en hänvis-
ning till provinsen Arabia, säkert med rätta.

28 Tert. Virg. XVII.2–3: ”Iudicabunt vos [nos codd.] Arabiae feminae ethnicae, quae
non caput, sed faciem quoque ita totam tegunt, ut uno oculo liberato contentae sint
dimidiam frui lucem quam totam faciem prostituere. Mavult femina videre quam
videri.”

29 Colledge 1976, s. 141 och illustration 20. Jfr också Hieronymus, Epistula XXII.27,
där det dock handlar om falska jungfrur.
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Tertullianus argument för varför ogifta kvinnor ska bära slöja utanför
hemmet, inklusive under gudstjänsten, är att slöjan är ett skydd för kvinnan.
Den unga kvinnan behöver detta beskydd, därför att det i varje blick ligger ett
begär, och detta kan i sin tur väcka kvinnans eget begär. Hon bör därför inte
skylta med att hon är ogift, utan signalera genom sin klädsel att hon inte är
tillgänglig. På det sättet blir hon i stånd att rikta hela sin uppmärksamhet mot
Gud. Hennes sociala alibi är att hon är Kristi brud, och därmed inte tillgänglig
för jordiska män. Synlighet utsätter henne för skvaller, baktal och illvilliga
tankar, och det är därför inte tryggt att visa sig obetäckt ens inför andra
kvinnor. Inte ens den egna blicken är säker: frestelsen ligger på lur och kan lätt
väckas till liv. Synligheten utmanar inte bara begäret utan medför också en
risk för att tilldra sig det onda ögat, som blir ett resultat av det skvaller, förtal
och avund som det obetäckta huvudet utlöser. Här kan man misstänka att
Tertullianus utnyttjar välkända vidskepelser för att ytterligare underbygga sin
argumentation. Läsaren får veta att föreställningen är hednisk, men den
kopplas också till den kristna tron: djävulen står för den onda blicken därför
att han hatar det goda, men Gud gör det också därför att han är den dömande
guden.

Den kristna jungfrun ska alltså helt och hållet undgå att dra till sig upp-
märksamhet och leva känd endast för sig själv och för Gud. I sin slutliga upp-
maning i verket låter Tertullianus ändå detta förhållande få en synlig mani-
festation: om kvinnan bär Gud i sitt hjärta, så ska detta också synas på hennes
huvud.30 Så blir den synlighet som utgör en risk för kvinnan ersatt av synlig-
görandet av hennes avskildhet: omgivningens blickar styrs mot just det som
utgör hennes skydd mot dessa samma blickar. Föreskrifterna för kvinnligt
uppträdande inkorporerades i rådande socio-kulturella föreställningar men
gavs nya förklaringar som ledde in mot en kristen föreställningsvärld, en sorts
interpretatio christiana. Vi ser här ett av mångfaldiga exempel på hur förkristna
och kristna föreställningar assimilerades med varandra, om än under högljudd
argumentation från en av den tidiga kristendomens talespersoner.

30 Tert. Virg. XVII.5: ”qui [sc. Deus] si fuerit in pectore, cognoscetur et in capite
feminarum.”
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Romersk huvudjakt enligt Livius

Magnus Wistrand

Livius berättar att romarna efter katastrofen vid Cannae år 216 vidtog den all-
deles ovanliga åtgärden att rekrytera 8000 slavar som soldater. Slavarna till-
frågades först var och en om de ville göra krigstjänst och inhandlades och
utrustades därefter för offentliga medel. Året därefter nämner Livius denna
truppstyrka igen under namnet volones, ’frivilliga’, och rapporterar att dessa
jämte 25000 man bundsförvanttrupp ställdes under konsuln Tiberius Semp-
ronius Gracchus befäl. I början av år 214 fick Gracchus, nu som prokonsul, sitt
imperium förlängt och det framgår att han då befann sig i Luceria med sin armé
av volones. När Hannibal sedan ryckte in i Kampanien fick Gracchus order av
konsuln Q. Fabius Maximus att marschera västerut till Beneventum.1

Därefter berättar Livius (24,14–16) en märklig historia. Läget vid Bene-
ventum blev nämligen strax dramatiskt, eftersom även den karthagiske fält-
herren Hanno var på väg från södra Italien till denna viktiga stödjepunkt med
stora styrkor infanteri och rytteri. Gracchus hann emellertid före och tågade in
i staden, men slog sedan läger utanför murarna. Avståndet till Hannos styrkor
var ungefär en romersk mil. Gracchus legioner bestod som sagt till stor del av
volones, ”som nu redan för andra året föredrog att under tystnad göra sig för-
tjänta av sin frihet framför att öppet kräva den” som Livius formulerar det.2

När Gracchus lämnade sitt vinterkvarter hade han emellertid lagt märke till
”att det förekom knorr i ledet då man frågade sig om man kanske någonsin
skulle få kämpa som fria män”.3 Gracchus hade därför redan tidigare skrivit till
senaten och framfört inte så mycket vad hans volones önskade sig som vad de
hade gjort sig förtjänta av och att de hittills skött sig utmärkt så att det enda de
saknade jämfört med idealbilden av en reguljär soldat var friheten. Senaten

1 22, 57,11; 23,32,1; 24,10,3; 24,12,5–6. Grundläggande för volones i romersk krigs-
tjänst är Welwei 1988, s. 5–18 och tidigare RE 2, vol. 9, 771–772. Om Tiberius
Sempronius Gracchus, se RE 2, vol. 2, 1401–1403 och Der neue Pauly, vol. 11, s. 391.

2 24,14,3. ”qui iam alterum annum libertatem tacite mereri quam postulare palam
maluerant.”

3 24,14,3: ”murmur in agmine esse quaerentium, en umquam liberi militaturi
essent.”
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svarade att han själv fick fatta beslut i denna fråga och göra det som han
menade skulle gagna statsnyttan.

Så höll Gracchus ett tal till soldaterna i fältlägret utanför Beneventum. Han
förklarade att nu hade tiden kommit för dem att vinna den frihet de så länge
hoppats på och att han nästa dag ämnade leverera batalj på ett fritt och öppet
fält där man inte behövde frukta bakhåll av något slag så att affären kunde
avgöras genom ren och skär tapperhet. Han stipulerade att var och som ur
striden medförde ett fiendehuvud omedelbart skulle få sin frihet, men om
någon övergav sin post, skulle denne straffas på slavars vis, alltså genom kors-
fästning: var och en hade alltså sitt öde i egna händer. Gracchus avslutade sitt
tal med att inte bara han själv stod som garant för den utlovade friheten utan
också konsuln M. Marcellus och alla senatorer som efter att ha blivit till-
frågade gett honom fria händer i saken. Därefter läste han upp konsulns brev
och senatens beslut varvid kolossala jubel- och bifallsrop höjdes. Stridsviljan
och entusiasmen blev så våldsam att man krävde att Gracchus genast skulle
blåsa till strid, men denne förklarade att slaget skulle stå nästa dag och avslu-
tade därefter mötet.

Vid soluppgången nästa dag lät Gracchus sina trupper marschera ut och
formera sig till slag och fienden var inte sen att ta upp striden. Fiendestyrkan
uppgick till 17 000 fotsoldater, till största delen bruttier och lukaner, och 1 200
ryttare, varav ytterligt få var italiker och alla de andra numidier och maurer.
Kampen blev både hård och långvarig och under fyra timmar fick ingendera
sidan överhanden. Det som var allra mest i vägen för romarna var att fiendens
huvuden hade satts upp som pris för friheten: Livius förklarar saken:

Ty så fort var och en raskt dräpt en fiende så spillde han först tid på att med
stort besvär skära av den stupades huvud mitt i stridens larm och vimmel och
när därefter allra de tappraste fått sin högerhand upptagen med att hålla fast i
ett huvud så hade de också upphört att ta del av striden, så att kampen kom att
överlåtas åt de senfärdiga och räddhågade.4

När legionsofficerarna rapporterade att det inte längre var någon fiende som
ännu stod upp som sårades utan att det var de redan stupade som massakre-
rades och att soldaterna i stället för svärd hade människohuvuden i sina
högerhänder, gav Gracchus snabbt order om att soldaterna skulle kasta ifrån

4 24,15,4: ”Nam ut quisque hostem impigre occiderat, primum capite aegre inter
turbam tumultumque abscidendo terebat tempus; deinde occupata dextra tenendo
caput fortissimus quisque pugnator esse desierat, segnibus ac timidis tradita pugna
erat.”
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sig huvudena och i stället gå lös på fienden: deras mod framgick redan klart
och tydligt och för raska karlar skulle det inte råda någon tvekan om friheten.
Därefter återupptogs kampen och även det romerska rytteriet skickades ut
mot fienden, men möttes av en energisk motattack av Hannos numidiska
ryttare. Ryttarnas strid blev minst lika hård som fotfolkets och utgången av
slaget blev återigen osäker. Fältherrarna på ömse sidor hånade motståndaren,
Gracchus genom att påminna om att bruttier och lukaner många gånger förr
besegrats och underkuvats av romarnas förfäder medan Hanno skällde de
romerska soldaterna för slavar och straffångar. Till slut utropade Gracchus att
soldaterna inte hade någon anledning att alls hoppas på sin frihet, om inte
fienden denna dag kastades över ända och drevs på flykten.

Det var just detta budskap som uppeggade soldaterna så att de blev liksom
förvandlade och på nytt höjde stridsrop och angrep fienden med sådan kraft
att han inte längre kunde stå emot. Karthagernas slaglinje råkade i förvirring
och man tog till flykten och rusade i full panik tillbaka in i sitt läger utan att
fatta posto i portarna eller på lägervallen. Romarna följde efter hack i häl och
tog på nytt upp striden innanför fiendevallarna. Ju mer sammanträngd
kampen blev på den begränsade ytan, desto ruskigare blev blodbadet. Resul-
tatet blev att av den karthagiska armén undkom färre än 2 000 man, de flesta
ryttare och däribland Hanno själv; resten stupade eller tillfångatogs. De
romerska förlusterna begränsade sig till ungefär 2 000 man.

När de segrande romerska trupperna lastade med byte återvände till sitt
läger, visade det sig att omkring 4 000 volones hade stuckit sig undan på ett
berg nära lägret. Orsaken var att de inte hade deltagit i kampen lika energiskt
som de andra och inte heller brutit in i fiendelägret på samma gång och att de
fruktade att bli straffade för detta. Följande dag hämtades de ner av sina
officerare och inställde sig till det soldatmöte som Gracchus kallat till.
Gracchus inledde med att först tilldela sina reguljära soldater militära heders-
tecken i enlighet med deras mod och insatser i striden. Därefter gick han över
till volones och sade att han en dag som denna hellre ville berömma alla,
värdiga som ovärdiga, än att klandra någon enda. Därför befallde han nu i
formella ordalag att alla skulle bli fria.

Volones mottog detta tillkännagivande med ofantligt glädjejubel och
uttryckte sin stora tacksamhet mot romerska folket och Gracchus själv, var-
efter denne sade:

Innan jag gjort alla lika genom att skänka rätten till frihet, ville jag inte be-
teckna någon som rask eller modlös soldat; men för att inte all åtskillnad på
tapperhet och feghet skall gå förlorad, skall jag nu, när statens löfte har infriats,
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begära rapport om namnen på alla som av dåligt samvete över att hållit sig
undan från strid nyligen avvek från lägret och jag skall ropa upp dem en och en
och – med undantag av dem som kan anföra sjukdom som orsak – tvinga dem
att svära en ed att under resten av sin militärtjänst inte inta mat eller dryck på
annat sätt än på stående fot. Detta straff kommer ni att bära med jämnmod om
ni betänker att det hade varit omöjligt att ge er en mildare anmärkning för
feghet.5

Därefter gav han signal till avmarsch och soldaterna tågade tillbaka till Bene-
ventum med sitt byte under skämt och glam lika uppsluppna som om de åter-
vände från en festdagsbankett och inte från ett slagfält.

Invånarna i Beneventum mötte upp i stadsportarna, omfamnade soldaterna
i tacksam glädje och bjöd in dem till sina hem. I husens förgårdar hade man
rustat till gästabud och man bad att Gracchus skulle tillåta sina soldater att
delta i kalaset, vilket han också gjorde på det villkoret att alla åt ute på gatan
var och en framför sin dörr. Så kalasade volones antingen med frihetsmössa på
eller med huvudet täckt av vitt ylletyg,6 somliga liggande till bords, andra
stående. När Gracchus kom tillbaka till Rom tyckte han att saken var värd att
ihågkommas genom en bild av denna festdag. Han lät därför måla detta motiv
i det Frihetens tempel som hans far hade låtit bygga på Aventinen.

Hur skall man nu förstå denna historia? Kan allt detta verkligen ha hänt?
Svaret är avgjort nej. Det man egentligen kan godta som historisk ”sanning” är
att Tiberius Sempronius Gracchus faktiskt var konsul 215 och som prokonsul
214 var befälhavare för en armé som innefattade även s k volones och att denna
armé vid Beneventum vann en seger över en karthagisk truppstyrka ledd av
Hanno. Rimligt är också att en målning av segerfesten i Beneventum med
liggande och stående gäster verkligen funnits att beskåda i Frihetstemplet på

5 24,16,10–13: ”Ad quam vocem cum clamor ingenti alacritate sublatus esset ac nunc
complexi inter se gratulantesque, nunc manus ad caelum tollentes bona omnia populo
Romano Gracchoque ipsi precarentur, tum Gracchus: (11) ”priusquam omnes iure
libertatis aequassem”, inquit, ”neminem nota strenui aut ignavi militis notasse volui;
(12) nunc exsoluta iam fide publica, ne discrimen omne virtutis ignaviaeque pereat,
nomina eorum qui detractatae pugnae memores secessionem paulo ante fecerunt
referri ad me iubebo citatosque singulos iure iurando adigam, (13) nisi quibus morbus
causa erit, non aliter quam stantes cibum potionemque quoad stipendia facient
capturos esse. Hanc multam ita aequo animo feretis, si reputabitis nulla ignaviae nota
leviore vos designari potuisse.”

6 Frihetshatten (pilleus) var en vit filthatt av ylle. Här får man tänka sig att ett vitt
ylletyg (lana alba) fick ersätta pilleus pga. det stora antalet frigivna. Hattarna räckte helt
enkelt inte till.
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Aventinen. Det är däremot osäkert om volones verkligen betecknar slavar som
enrollerats som soldater och det utan att åtminstone först ha blivit frigivna,
eftersom detta strider mot romersk tradition. Graden av frivillighet kan själv-
klart också ifrågasättas när det gäller just slavar. Livius anger som vanligt inga
källor och i senare tradition lämnas motsägelsefulla uppgifter om dessa
volones.7 Men med hänsyn till det katastrofala läget efter nederlaget vid
Cannae 216 kan det ändå vara rimligt att anta att romarna vidtog exceptio-
nella åtgärder som att faktiskt rekrytera slavar in i armén. När det gäller mål-
ningen i Frihetstemplet på Aventinen är det likaledes rimligt att anta att den
faktiskt existerat, men man kan inte alls vara säker på att Livius tolkning av
den är korrekt.

Resten av historien med sina delvis bisarra och makabra detaljer ger intryck
av fria fantasier från Livius sida, ”ärgste Phantasterie” som en tysk forskare
uttryckt det.8 Särskilt är det förstås Gracchus order om huvudjakt som är upp-
seendeväckande genom sina blodigt beskrivna konsekvenser och som dess-
utom framställer romersk trupp på ett sätt som mera passar för råa och ocivili-
serade barbarer. Frågan är då varför Livius överhuvudtaget berättar denna
historia som har så litet av sannolikhet över sig och dessutom är föga
smickrande för romerskt uppträdande på slagfältet. Ett försök till förklaring
skall göras i det följande.

Vid en närmare analys finner man att Livius berättelse koncentreras kring
befälhavaren Gracchus och hans volones, medan övriga inblandade förtigs eller
blott antyds som till exempel de 25 000 man starka bundsförvanttrupperna
som ju utgjorde merparten av Gracchus styrkor. Huvudrollsinnehavarna är

7 Jfr Welwei 1988, s. 16–18; Jal 2005, s. 95 f. (”note complémentaire” till s. 26). Jal
sammanfattar, s. 96: ”Quoi qu’il en soit, on constate de nombreuses divergences dans
les textes.”

8 Kahrstedt 1913, s. 459, anm. 1. Kahrstedt använder i samma not även ord som
”Unsinn” och ”Schwindel” om Livius framställning. Jfr Huss 1985, s. 353, anm. 140:
”Die Schilderung der Schlacht (Liv. XXIV 14–16) trägt märchenhafte Züge”; Jal 2005,
ad Liv. 24,15,3 not a: ”Beaucoup de commentateurs tiennent l’épisode qui suit pour
imaginaire (invention annalistique?)”; RE 2, vol. 2, s. v.”Sempronius (51)”, 1401–1403:
”Der ausführliche Bericht des Liv. XXIV 14,1–16,9 ist sehr stark ausgeschmückt, doch
nicht durchaus zu verwerfen”; Welwei 1988, s. 16–18, om Ti. Sempronius Gracchus
och hans volones: ”Die Schlacht bei Benevent schildert Livius XXIV 14, ff. als Be-
währungsprobe der volones. U. Kahrstedt hat diesen Bericht mit Recht als ’ärgste
Phantasterie’ bezeichnet.”; Der neue Pauly, s. v. ”Sempronius”, vol. 11, s. 391, om Livius
framställning av Gracchus och volones vid Beneventum: ”in einzelnen unzuverlässig”.
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alltså två, men inte på samma villkor: Livius fokuserar på befälhavaren och
inte på de underlydande: det är Gracchus som agerar medan volones reagerar.

Hur agerar då Gracchus? Hans första ingripande sker när han vid
avmarschen från Luceria observerar att moralen inte var den bästa hos volones,
eftersom de frågade sig när de någonsin skulle få sin frihet (24,14,3 murmur in
agmine esse quaerentium, en umquam liberi militaturi essent). Gracchus skriver då
till senaten och begär instruktion och får då genom officiella skrivelser från
senaten och konsuln M. Marcellus fria händer att agera efter situationens krav
och bästa förstånd.

Inledningsvis ger alltså Gracchus prov på goda egenskaper som diligentia,
’noggrann uppmärksamhet’, vad beträffar truppens sinnesstämning och
prudentia, ’klokt förutseende’, genom att skaffa sig mandat från senaten vilket
senare också är ett bevis på pietas, ’lojalitet’, mot statens institutioner. I Livius
värld leder ofta de motsatta egenskaperna hos fältherrar negligentia (’oakt-
samhet’), temeritas (’obetänksamhet’) och arrogantia (’förmätenhet’) till kata-
strofala resultat. I sitt tal inför slaget vid Beneventum lyckas också Gracchus
höja moralen hos volones genom att förklara att tiden nu var inne för dem att
erövra den frihet de så länge hade hoppats på (24,14,5 pronuntiat tempus venisse
eis libertatem quam diu sperassent potiundae). Sin auctoritas, ’trovärdighet’ i frågan
kunde han dessutom styrka genom att läsa upp senatens och konsuln Mar-
cellus skrivelser. Så långt har Gracchus handlat alldeles utan anmärkning och
hans ord om att striden skulle komma att stå i fri och öppen terräng där ”ren
och skär tapperhet” (24,14,6 vera virtus) skulle bli avgörande och att ”var och
en hade sin egen lycka i sin hand”(24,14,7 suam cuique fortunam in manu esse) är i
god romersk tradition.9 Likaledes är det helt i sin ordning att Gracchus ville
belöna de tappra genom att ge dem deras frihet men strängt straffa dem som
vek från sin post, alltså göra skillnad mellan virtus, ’tapperhet’, och ignavia,
’feghet’. Däremot kom det snart att visa sig att hans instruktion om inlämning
av avhuggna fiendehuvuden som ett bevis på tapperhet och hans hot om kors-
fästning för de fega var mindre välövervägda och rent av kontraproduktiva.

9 Jfr Caesars berömda tal till sina soldater vid det s.k. myteriet vid Vesontio. I talet
ville Caesar bl.a. förklara Ariovistus seger över gallerna (Gall. 1,40,8) genom att hävda
att Ariovistus mera segrat genom ’klok taktik’, ratio et consilium, än genom ’tapperhet’,
virtus, eftersom han länge ”hållit sig undan i befästa läger och träsk”, castris se ac
paludibus tenuisset, och ”inte låtit fienden komma åt honom”, neque sui potestatem fecisset,
på öppna fältet. Jfr även det kärnfulla gammalromerska ordspråket Faber est suae quisque
fortunae, ”Var och en är sin egen lyckas smed”.
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Så började slaget. Det visade sig snart att Gracchus order om huvudjakt
som från början var ett stort incitament till kamplust hos volones ganska snart
förvandlades till en svår nackdel för romarna. Livius målande beskrivning av
hur just de tappraste volones som lyckats fälla en fiende först spiller tid på att
under stort besvär skära av huvudet från kroppen och därefter får sin svärds-
hand upptagen med att hålla fast detsamma är makaber och låter trupp under
romersk ledning uppträda på ett sätt som närmast för tankarna till
ociviliserade barbarer. Det romerska anfallet kom alltså av sig, eftersom de
volones, som lyckats fälla en fiende, blev mera intresserade av att komma åt ett
huvud från en redan stupad fiende än att attackera någon som ännu stod på
benen. Striden kom på så sätt att överlåtas till sådana volones som varit mindre
framgångsrika i huvudjakt, alltså segnes, ’tröga’, och timidi, ’rädda’, som Livius
säger (24,15,4 segnibus ac timidis tradita pugna erat).

När Gracchus genom sina officerare fick rapport om den uppkomna krisen,
räddade han situationen genom att genast ställa in huvudjakten och i stället ge
order om anfall. Några huvuden behövdes inte längre som bevis på visad
tapperhet och han lovade frihet för alla strenui viri, ’raska karlar’ (24,15,6 nec
dubiam libertatem futuram strenuis viris). Så kunde kampen återupptas och även
det romerska rytteriet gick till attack. Men romarna mötte hårt motstånd, inte
minst från det karthagiska rytteriet, och situationen blev återigen kritisk.
Gracchus fann emellertid än en gång på råd genom att meddela volones att vad
som nu gällde var att vinna seger, annars hade de ingen anledning att alls
hoppas på sin frihet. De förstod tydligen budskapet så – vilket också skulle visa
sig vara en riktig tolkning – att om de bara segrade skulle de få sin frihet.
Deras entusiasm blev så stor att de liksom förvandlade kastade sig över
fienden, drev honom på flykten, förföljde honom ända in i lägret och där
åstadkom ett stort blodbad. Så vann Gracchus och hans volones en stor seger
och återvände under stor glädje till sitt läger med ett stort byte.

Men allt var ändå inte frid och fröjd. Det visade sig att ungefär hälften av
volones, som inte deltagit lika aktivt i kampen och därför inte heller varit med
om inbrytningen i fiendelägret, nu med Gracchus hot om korsfästning i färskt
minne, flytt till en närbelägen kulle. Gracchus som ju hade lovat alla volones
frihet om bara segern vanns ställdes inför ett besvärligt dilemma: hur skulle
han upprätthålla skillnad mellan tapperhet och feghet när han redan lovat att
behandla alla lika? Han löste problemet på ett fyndigt sätt. Först lät han sina
officerare hämta ner volones från deras kulle – vilka argument befälen använde
sägs inte – och anordnade sedan ett allmänt soldatmöte där även de misstänkta
desertörerna deltog. Med romersk känsla för ordning och reda delade han först
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ut belöningar alltefter visat mod och gjorda insatser till veteres milites (24,16,8),
som här måste avse de reguljära soldaterna och inte volones som ju var tämligen
nyrekryterade. Därefter infriade han ”det för statens räkning avgivna löftet”,
fides publica, om frihet till alla i händelse av seger. Men för att inte åtskillnaden
mellan tapperhet och feghet alldeles skulle försvinna (24,16,12 nunc exsoluta
iam fide publica, ne discrimen omne virtutis ignaviaeque pereat) utdelade han till sist
ett så bagatellartat straff att det egentligen inte var något straff alls – hur ofta
kunde en romersk soldat ligga till bords i fält? Så fick hela skildringen ett
lyckligt slut.

Berättelsens huvudperson är förstås Gracchus. Precis som folksagans hjältar
får han visa upp sin fyndighet och klokhet genom att ställas inför den ena
krisen efter den andra: inledningsvis observerar han förtjänstfullt den brist-
ande moralen hos volones och lyckas höja den genom att från senaten skaffa sig
mandat för deras frigivning, därefter räddar han två gånger situationen på
slagfältet, först genom att snabbt ta tillbaka sin i praktiken misslyckade order
om huvudjakt och sedan genom att lova alla volones frihet förutsatt att man
vann seger och till sist löser han det delikata dilemmat hur han skulle kunna
infria detta löfte om frihet till alla samtidigt som han på något sätt måste göra
skillnad mellan förtjänstfulla och mindre förtjänstfulla volones. Allt löser han
på ett lyckat sätt. Han gör sig skyldig till ett enda misstag: ordern om huvud-
jakt var – bortsett från att den åtminstone med nutida ögon var alldeles oetisk
– i praktiken kontraproduktiv, men Gracchus var också klok nog att omedel-
bart upphäva den så fort han insåg dess olyckliga konsekvenser.

Det strukturella målet med Livius berättelse är alltså att visa upp Gracchus
som en duglig befälhavare. Det är så att säga den sanning Livius vill förmedla.
Detaljerna i berättelsen tjänar som medel för att illustrera denna ”sanning”.
Det är denna strukturella sanning Livius vill att vi skall tro på. Detaljerna i
berättelsen kräver nog inte ens Livius själv att läsaren skall ta riktigt på allvar
utan de är blott och bart medel för att nå fram till det övergripande budskapet.
Som modern läsare kan man då konstatera att Livius i sin iver att berätta en
bra historia i ett slags fartblindhet här tillgripit medel som i sin blodiga råhet
motverkar berättelsens egentliga syfte.
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Varifrån har då Livius fått denna skröna? Svaret är att det kan vi inte
veta.10 Ett rimligt antagande är dock att hela historien med dess fokus på
Gracchus och hans förtjänster utgick från en tradition som stod just Gracchus
och hans familj, gens Sempronia, nära.

10 Jal 2005, citerad n. 8 ovan, frågar sig om det inte rör sig om en ”invention annalis-
tique” och Kahrstedt 1913, s. 244, föreslog på sin tid den förlorade Coelius Antipater
som källa för Gracchus och hans volones, medan Welwei 1988, s. 14 f., inte känner sig
övertygad om det.
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Glimtar från den grekisk-romerska antiken
i tidig klavermusik

Jan Öberg

Förutsättningar, kulturellt och instrumentellt

Grekisk-romersk historia, mytologi, konst, språk, litteratur och tänkesätt lik-
som antikens judisk-kristna trosvärld genomsyrade som bekant under äldre
tidsperioder alla europeiska konstarter, även musiken.1 Detta gäller inte bara
verk i det större formatet, såsom exempelvis operor och omfattande liturgiska
orgelkompositioner, utan också sådana av mindre omfång. Det kan då vara
fråga om stycken för gudstjänstbruk eller sådana som var avsedda att i första
hand tjäna som studiematerial för musikstudenter eller som underlag för hem-
musicerande i burgna kretsar. Syftet med föreliggande lilla studie är att ge
några exempel på hur antikinfluenserna kan visa sig just i musik i det mindre
formatet, detta med utgångspunkt i min dubbla egenskap av klassisk filolog
och klaverist.

Tidig klavermusik använder jag här som beteckning på västeuropeisk musik
från ca 1450 till ca 1800 tänkt för, eller möjlig att utföra på, olika tangent-
instrument: orgel, cembalo, klavikord, pianoforte, allt av varierande typer och
storlekar.2 Samlingar av sådan musik, särskilt de som bevarats i samtida
tryckta utgåvor, uppvisar ibland förslag på två eller flera instrumenttyper

1 I vissa fall fanns ett nära samband mellan profana och kristna föreställningar. Detta
gäller t.ex. ”pastoralen”, som vi återkommer till i slutet av denna uppsats. Här
sammanstrålar den antika herderomantiken med herdemotivet i berättelsen om Jesu
födelse.

2 Om tidiga orglar se Hellsten 2002. Om övriga här aktuella klaverinstrument se
artiklar av H. Eppstein/I. Grudin Brandt, E. Helenius-Öberg, ”Cembalo”, E. Hele-
nius-Öberg, ”Klavikord”, Å. Lellky, C. Carlsson/E. Helenius-Öberg,  ”Piano”, i Åstrand
1975–1979. – Orgeln går som bekant ytterst tillbaka på antiken, medan såväl cembalon
som klavikordet har medeltida anor. Den äldsta bevarade uppteckningen av musik för
tangentinstrument kan dateras till 1300-talets början, se A. Lönns artikel ”Roberts-
bridge-handskriften” i nyssnämnda musiklexikon. En tidig form av pianot kan dateras
till 1700-talets början, även om det i detta fall också fanns medeltida ansatser.
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tänkbara för framförandet – under denna tid gällde generellt regeln att ”man
tager vad man haver”.3 Mycket av äldre tiders musik spreds dock bara i av-
skrift. De generaliserande beteckningar som lärda utgivare åsatt handskrivna
samlingar, vilka vid tillkomsten inte varit namngivna, gäller givetvis i första
hand dessas huvudinnehåll. Man torde alltså inte kunna utesluta att vissa icke
primärt sakrala stycken i den så kallade Buxheimer Orgelbuch (ca 1470) dels kan
ha framförts i mässan, till exempel mellan epistelläsningen och evangeliet eller
som offertoriemusik, dels kan ha ansetts passande för andra instrument än
orgel. Av de ur en Venedighandskrift från ca 1520 hämtade Balli Antichi
Veneziani per cembalo kan kanske nr 9, ”O Dio, ch’a fatto il ciel con la fortuna”,
passera som en dansvisa men knappast de två avslutande styckena: nr 38
(pingsthymnen ”Veni creator Spiritus”) och nr 39 (Magnificat-intonationen
”Et exultavit spiritus meus”). I den så kallade Fitzwilliam Virginal Book, som
sammanställdes på 1610-talet i Towern av en där fängslad katolik, kan säker-
ligen vissa sakrala verk i första hand vara tänkta för orgel. Å andra sidan upp-
visar det Paris-manuskript från ca 1690 som utgivits med titeln Livre d’Orgue
attribué à J. N. Geoffroy intressant nog ett välkänt cembalostycke, ”Allemande
l’amiable” av Louis Couperin, och dessutom klaverutdrag ur fem operor av

3 Exempel är Antonio Gardanes i sättning för klaver tryckta danser Venedig 1551
med rubriken Intabolatura Nova di Varie Sorte de Balli da sonare per Arpichordi, Clavi-
ciembali, Spinette, et Manachordi (dvs. arpichordo <troligen en upprättstående cembalo>,
cembalo, spinetter och klavikord); Hernando de Cabezóns postuma utgåva Madrid
1578 av faderns, den store spanske mästaren Antonio de Cabezón, Obras de música para
tecla, arpa y vihuela (Kompositioner för tangentinstrument, harpa och vihuela <en
speciell sorts gitarr>); Elias Nicolaus Ammerbach, Orgel oder Instrument Tabulaturbuch
(Musik i sättning för orgel eller <besträngade klaver>instrument), Leipzig/Nürnberg
1571, Nürnberg 1583; Girolamo Frescobaldi, Il primo / Il secondo / libro di Toccate
d’intavolatura di cembalo et organo (Toccator för cembalo och orgel), Rom 1615–1637;
J. Pachelbel, Hexachordum Apollinis Sex arias exhibens Organo pnevmatico, vel clavato
cymbalo modulandas, Nürnberg 1699 (Apollos sexsträngade lyra som erbjuder sex arior
med variationer för pneumatisk orgel eller cembalo); i sin andra utgåva 1710 av de
bibliska sonaterna (se nedan) anger Johann Kuhnau som möjliga för utförandet
”l’Organo, Clavicembalo ed altri Stromenti somiglianti” (Orgel, cembalo och andra lik-
nande instrument); Elisabeth-Claude Jacquet de La Guerre, Pièces de Clauecin Qui
peuvent se jouër sur le Viollon (Stycken för cembalo vilka<s överstämma> kan spelas på
violin), Paris 1707; Louis-Claude Daquin, Nouveau Livre de Noëls pour l’Orgue et le
Clavecin, dont la plupart peuvent s’éxécuter sur les Violons, Flutes, Hautbois etc. (Julsånger för
orgel och cembalo, flertalet spelbara på violin, flöjt, oboe etc.), Paris ca 1740; Claude
Balbastre, Recueil de Noëls avec des variations, pour le clavecin et le forte piano (Samling av
julsånger med variationer, för cembalo och pianoforte), Paris 1770.
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Jean-Baptiste Lully.4 Det nära sambandet mellan cembalo och orgel även
fingertekniskt avspeglas i Jean-Philippe Rameaus Pièces de Clavecin från 1724,
avsnittet ”De la mechanique des doigts sur le Clavessin”, som avslutas med
orden ”Ce que j’ai dit touchant le Clavessin, est à observer pareillement sur
l’Orgue.”5

Musiken och mästarna

Som jag redan framhållit, går vi här inte in på denna tids framväxande större
liturgiska orgelrepertoar, som bland annat tog sig uttryck i den så kallade
orgelmässan,6 eller större klaververk som de flersatsiga bibliska sonater med
karaktär av programmusik som publicerades av Bachs närmaste företrädare
som Thomaskantor i Leipzig, Johann Kuhnau. I första hand stannar vi, som
jag redan framhållit, vid olika typer av klavermusik i det mindre formatet.

Vi börjar i humanismens och senrenässansens Schweiz, Tyskland och Ita-
lien. Det första namn vi möter är Hans KOTTER, som började sin bana som
organist vid hovet i Torgau för att senare verka i städer som Freiburg im
Breisgau och Bern. I en handskrift som han sammanställt för en humanist i
Basel kallar han sig med oblyg självsäkerhet och tidstypisk blandning av latin
och latiniserad grekiska för musicorum musicotatos7. Ett av sina korta preludier
kallar han ΑΝΑBΟΛΗ in fa och anknyter därmed till den grekiske kördiktaren
Pindaros på 400-talet f.Kr., som använder ordet i sin doriska form ἀµβολά om
ett förspel på lyra (Pyth. 1,4).

En något yngre samtida till Kotter är Leonhard KLEBER, som även han
efterlämnat en handskrift med samtida och något tidigare tysk orgelkonst.
Efter teologistudier i Heidelberg innehade Kleber olika organisttjänster, från
1521 vid Mikaeliskyrkan i Pforzheim. Ett stycke som han tänkt som post-

4 Alceste, Thésée, Atys, Isis och Bellerophon från åren 1674–1679.
5 Detta kan kompletteras med Nicolas Lebègues ord om cembalospel i inledningen

till hans Pièces de Clavessin, Premier Livre (Paris 1677): ”la manière est de séparer et de
rebattre plus tost les accords que de les tenir ensemble comme à l’orgue”. – Rameaus
spelanvisningar lovprisas, även när det gäller den helt annorlunda konstruerade
moderna flygeln, av en av 1900-talets stora pianister, Alfred Cortot. I hans édition de
travail av Chopins etyder op. 25 anbefalls på s. 15 generellt ”les simples, nettes et
modestes règles de Jean Philippe Rameau”.

6 Jfr Öberg 2008, s. 709–717; även i id. 2010, s. 4–7.
7 Den grekiska superlativformen uppträder här i latinsk dräkt.
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ludium eller preludium i tonen d betecknar han som Finale in re seu Preambalon.
Om de första orden är latin förefaller det sista ordet vara någon form av hem-
lagad grekiska, kanske en sorts grecisering av medeltidslatinets preambulum
under inflytande av den nyssnämnda doriska formen8.

Vi går nu över till två renässanslutenister, vilkas verk ju enligt tidens prag-
matiska sed även kunde utföras på klaverinstrument. Båda har efterlämnat var
sitt litet musikstycke med anknytning till vårt tema. Den förste är tysken Hans
JUDENKÜNIG, ett i den tidiga musikens historia tungt vägande namn, främst
tack vare hans arbete från ca 1515, som bär en omständlig latinsk titel i tidens
smak: Utilis et compendiaria introductio, qua ut fundamento jacto quam facillime
musicum exercitium instrumentorum, et Lutinae et quod vulgo Geygen nominant, ad-
discitur, eller kort och kärnfullt på svenska: Kortfattad lärobok i lut- och
violinspel. I den här läroboken hittar vi följande musikaliskt obetydliga men
lärdomshistoriskt desto intressantare stycke: ”Ode prima: Maecenas atavis”.
Det är förstås fråga om Horatius dedikationsdikt till sin mecenat, det ode som
inleder första boken av Carmina. Här kan man konstatera att musiken noga
följer växlingen mellan långa och korta stavelser i den latinska förlagan. Helt
annorlunda har den i övrigt okände D. MICHA förfarit i den tonsättning av ett
annat välkänt Horatius-ode: ”Integer vitae” (Carm. I 22), som återfinns i ett
Venedig-tryck från 1509. Michas rytmisering av de latinska verserna utgår helt
från det enskilda ordets egen accentuering. Man frågar sig onekligen, om här
skymtar en skillnad i reciterandet av latinsk kvantiterande vers mellan Tysk-
land och Italien vid denna tid.

Vårt strövtåg fortsätter i Italien vid 1500-talets mitt. Just i Venedig utgavs
då en ovan omnämnd samling danser i sättning för klaverinstrument: Intabola-
tura Nova di Varie Sorte de Balli. Bland dessa stycken för olika typer av cembali
och för klavikord finner vi som nr 7 akrobatdansen ”Le forze d’hercole”, alltså
Herkules stordåd. Herakles var ju den mest populäre av alla grekiska heroer
och upptogs enligt myten till sist bland de olympiska gudarna. Populariteten
har fortsatt genom årtusenden och århundraden: vi kan tänka på Stiernhielms
allegoriskt-didaktiska lärodikt Hercules från 1640-talet och på den tecknade
Disney-filmen Hercules från 1990-talet. En sakral antikrelaterad motpol till
akrobatdansen finner vi vid ungefär samma tid hos Girolamo CAVAZZONI i
hans Intavolatura cioè Recercari, Canzoni, Himni, Magnificat, liksom i hans andra
orgelbok ett tiotal år senare: hymnen till Kristi lekamens fest Pange lingua

8 Att döma av Linder–Walbergs gamla klassiska Svenskt-Grekiskt Lexikon, s.v. ’För-
spel’, vore snarast ord som πρooíµιoν eller ἀναβoλή att vänta.
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gloriosi. Den härrör från Venantius Fortunatus, född i Norditalien men under
500-talets senare del verksam i Frankrike, till sist som biskop i Poitiers.
Hymnen inlemmades ju tidigt i den katolska liturgin och ingår till och med i
parafraserat och utvidgat skick i Den svenska psalmboken av år 1986 som nr
147 (”Upp min tunga”).

Även angränsande romanska länder kan vid denna tid uppvisa motsvarande
orgel- och klavertonsättare. Hos spanjoren Antonio de CABEZÓN kan vi notera
exempelvis fyra korta Kyrie-satser i femte kyrkotonen (Quatro Kiryes <sic> del
quinto tono), hos portugisen Padre Manoel Rodrigues COELHO hans liturgiska
bidrag under rubriken Verso, alltså versett eller interludium.

Konstmusiken från den här tiden, vare sig den är profan eller sakral, kan
ibland göra ett ganska stramt intryck. Desto intressantare är att begrunda vad
den engelske författaren och politikern Thomas More, eller om man så vill,
Saint Thomas More, framför år 1516 i sitt berömda latinska arbete med det
latiniserade grekiska namnet Utopia (”Landet ingenstans”). Så här föreställer
sig More musiken i sin vision av den tänkta idealstaten (citerat efter Anders
Piltz ypperliga svenska översättning):

Men i ett avseende är utoperna utan tvivel våra övermän: all deras musik, vare
sig den framförs med instrument eller sjungs, efterliknar och uttrycker naturliga
sinnesstämningar. Ljudet rättar sig efter den verklighet som skall uttryckas.
Melodin är en spegelbild av den bedjandes känsla, vare sig denna är glad,
vädjande, upprörd, sorgsen eller vredgad. På så sätt blir åhörarna påverkade,
genomträngda och värmda av den melodiska formen.9

Vi kan konstatera att det här är den lärde renässansmannen som talar, inspi-
rerad av idéer som fanns redan i den grekiska antiken, hos Aristoteles och
stoikerna, en musikestetisk åskådning som under 1600- och 1700-talen kom
att gå under beteckningen ”affektlära”. Från Mores egen tid finns musikaliska
tendenser i den här riktningen hos exempelvis flamländaren Josquin Desprez.

Vi fortsätter vår vandring genom klaverlitteraturen med siktet inställt på
allusioner på antiken. Nästa namn är Elias Nikolaus AMMERBACH, som efter
studier vid universitetet i Leipzig senare kom att under 34 år bekläda organist-
tjänsten vid Thomaskyrkan, den kyrka där sedermera Bach skulle verka som
kantor. Ammerbach har gått till musikhistorien med sin didaktiska Orgel oder
Instrument Tabulaturbuch från 1571 (andra uppl. 1583). Det är här fråga om sätt-

9 More 1979, s. 182. – Översättningen följer den textkritiska edition från 1965 för
vilken ansvarar Edward Surtz S. J. och J. H. Hexter i Yale-universitetets utgåva The
Complete Works of St Thomas More, vol. 4.
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ningar för orgel eller (besträngat klaver)instrument av populära danser och
sakrala eller världsliga sånger. I vårt sammanhang intressant är den insmick-
rande kärleksvisan nr 103 ”Venus, du unnd dein Kindt” som givetvis handlar
om Venus och lille Amor. Den andra sidan av det antika arvet är representerad
till exempel av nr 108 ”Ecce Maria genuit”. Överhuvudtaget är latinet enligt
tidens sed ett naturligt inslag i verket, både när det gäller titlarna på vissa
stycken, även med inslag av språkblandning (nr 164 ”Proficiat Ir lieben
Herren”), och när det gäller inledningen med dess av två samtida latin-
skribenter författade verser, riktade dels som en uppmuntran till den tänkte
orgelstudenten: Lectori musices organicae studioso, dels som en hyllning till
Ammerbach själv bland annat med hyperbolen Ergo, AMMERBACHI, celebret
te laude perenni / Posteritas, felix usa labore tuo.

Riktigt affektladdad blir musiken först när vi kommer fram till 1600-talets
början. Exempel från Italien står till exempel organisten i Peterskyrkan i Rom
för, Girolamo FRESCOBALDI, som skrivit ett flertal temperamentsfulla
toccator, i första hand för cembalo, men som i första boken av Toccate
d’intavolatura di cimbalo et organo (1637) också för orgel med pedal efterlämnat
bland annat en stillsam Capriccio Pastorale, en genre till vilken vi har anledning
att återkomma. Minnesvärd är den engelske lutmästaren John DOWLAND, som
inte minst är känd för sina år 1604 tryckta Lachrimae, or Seaven Teares Figured
in Seaven Passionate Paauens. I rubriken till en av dessa stiliserade gravitetiska
danser karakteriserar han sig själv med de latinska orden Semper Dowland,
semper dolens. Den kanske mest kända av dessa tåre-pavaner föreligger som
”Pavana Lachrymae” i sättningar för klaverinstrument av flera av Dowlands
landsmän10 och av en inflytelserik samtida holländsk organist och tonsättare,
Jan Pieterszoon SWEELINCK. Medan Dowland var vittberest och till exempel
tillbringade åtta år vid det danska hovkapellet, vistades Sweelinck hela sitt liv i
Amsterdam, liksom fadern och senare sonen, som organist vid Oude Kerk.
Detta var i den nordliga, kalvinistiska delen av Nederländerna, vilket innebar
att orgeln inte användes under de kyrkliga förrättningarna utan bara för regel-
rätta konserter före och efter gudstjänsten, vilka anordnades av stadens råd. I
detta sammanhang passade en pavane väl in.

Under den här tiden i England, alltså i princip drottning Elisabeth I:s rege-
ringstid, upplevde klavermusiken en tidigare inte skådad blomstringstid. Man
brukar tala om den engelska virginalistskolan, så benämnd efter ordet

10 I Fitzwilliam Virginal Book finner vi tre sådana versioner, av William Byrd och
Giles Farnaby (om dessa jfr nedan) samt Thomas Morley.
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”virginal”, som stod för en speciell typ av rektangulär cembalo men också
kunde beteckna olika typer av cembali i största allmänhet. Till de äldsta och
mest berömda tonsättarnamnen hör Dr. John BULL och William BYRD. Om vi
begränsar våra strövtåg till den ovan nämnda Fitzwilliam Virginal Book11, kan vi
konstatera att av Bull, som från 20 års ålder innehade flera viktiga befattningar
som organist, där kopierats, förutom danser och sånger, ett knappt halvdussin
klaversättningar av sakrala verk med latinska titlar,12 och att Byrd, även han
organist, förutom med profana stycken, liksom Bull är representerad med ett
”Miserere”, i Byrds fall i två olika sättningar. Till den andra generationen
virginalister hör Giles FARNABY, som i vårt sammanhang är minnesvärd för
hans klaversättning av den på hans tid populära sången ”Tell mee, Daphne”.
Även om texten inte är bevarad, tyder musiken på att här skildras hur flod-
guden Peneios dotter Dafne flyr undan den kärlekskranke guden Apollo och
som en sista utväg förvandlas till ett lagerträd genom faderns ingripande, allt
enligt Ovidius Metamorfoser (1, 452–567).

Om Farnaby förtjänar sin plats här som framstående tonsättare, har
följande två stycken av anonyma upphovsmän från en litet senare tid fått
komma med som exempel på hur antiken var levande också i det mer opreten-
tiösa hemmusicerandet hos ”the upper classes”. Det första hittar vi i Anne
Cromwells Virginal Book, som bär årtalet 1638. Anne, kusin till Oliver Crom-
well, började enligt tidens sed att i tjugoårsåldern lägga upp en notbok. Till
hennes visa om ”Daphny” (sic) finns faktiskt texten bevarad. Den lyder
ungefär så här i sammandrag på svenska:

När Daphne flydde för Apollo, skylde hennes silkeskjol knappt hennes länder.
”Stanna, nymf”, ropade Apollo, ”vänd dig om och kyss mig. Det är inte ett lejon
eller en tiger som följer efter dig, du behöver inte vara rädd”.

I Elisabeth Rogers Hir Virginall Booke med årtalet 1656 hittar vi ett litet stycke
om fågel Fenix under rubriken ”The ffinex” (sic), i vilket de fyra avslutande
muntra takterna förefaller återge glädjen hos Phoenix över att på tredje dagen
kunna återuppstå ur bålets aska.13

11 Vi bortser här alltså från några mindre samlingar med musik för virginal, tryckta
eller bevarade i handskrift.

12 Christe Redemptor, Gloria Tibi Trinitas, In Nomine (Domini), Miserere, Salvator Mundi.
13 Se Hubaux och Leroy 1939. Se även Seel 2003; Öberg 2009b, med svensk över-

sättning av Fenix-avsnittet i Physiologus (= Seel 2003), s. 108; Öberg 2009a, med
Tafel 3, s. 257.
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Nu lämnar vi slutgiltigt virginalist-repertoaren och går till en av Englands
genom tiderna största tonsättare, Henry PURCELL, som verkade under 1600-
talets andra hälft. Som musikerbarn var han först gosskorist i Chapel Royal,
blev vid 18 års ålder hovkompositör och några år senare först organist i West-
minster Abbey och sedan en av de tre hovorganisterna. I Purcells mångsidiga
produktion, som omfattar kyrkomusik, hyllningsmusik, teatermusik och
instrumentalmusik, är nog det i våra dagar mest kända verket miniatyroperan
Dido and Aeneas, som ju i grunden går tillbaka på fjärde sången i Vergilius
Aeneid. I vårt speciella sammanhang intresserar en annan skådespelsmusik, den
till Shakespeares Timon of Athens, vars huvudperson är den halvt mytiske mis-
antrop som skall ha levt på Perikles tid. Purcell har själv gjort klavertran-
skriptioner av sången ”Who can resist such mighty charms” och den danssats,
Chaconne, som utgör ridåmusik i pjäsen. Vi har också särskild anledning att
stanna vid ett stycke betitlat ”The Cibell”, som är Purcells klaverversion av
den invokation av Kybele som ingår i Lullys opera Atys från1676. Till detta det
stora namnet i den franska musiken under 1600-talets andra hälft och en av
Purcells inspirationskällor, kommer vi nu, när vi lämnar England och beger oss
till Frankrike.

Jean-Baptiste LULLY, eller som han ursprungligen hette: Giovanni Battista
Lulli, var son till en mjölnare i Florens men kom som fjortonårig i en hertigs
följe till Paris. Här fick han möjlighet att studera för berömda franska musiker
och kunde redan vid 21 års ålder inleda sin lysande karriär genom utnäm-
ningen till kunglig instrumentalmusikkompositör vid Ludvig XIV:s hov. Vid
denna tid inledde han sitt samarbete med Corneille och Racine och, inte
minst, med Molière, vilket resulterade i en rad komedibaletter. Han lät senare
vid rue Vaugirard uppföra en teater, som invigdes med en antikinspirerad
pastoral med Amor och Bacchus som huvudpersoner. Sedan följde en lång rad
”Tragédies lyriques” med övervägande antika motiv, som hämtats snarare från
det franskklassiska dramat än direkt från de grekiska tragöderna. Det är på
dessa operor som Lullys nutida berömmelse vilar, och dessa verk var mycket
framgångsrika redan i samtiden, något som tydligt illustreras av de klaver-
sättningar av valda stycken därur som bevarats. Jag erinrar om sådana tran-
skriptioner i den anonyma ”orgelboken” från 1690 och kan tillägga, att unge-
fär samtidigt publicerade Jean-Henry d’ANGLEBERT ett antal i sina Pièces de
Clavecin.14 Även utanför Frankrike var Lullys scenmusik välkänd. Vi har redan

14 Utdrag ur Cadmus, Proserpine, Naissance de Vénus, Phaëton, Acis et Galatée, Atys,
Triomphe de l’Amour; i handskrift: Thésée och Isis.
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mött engelsmannen Purcells bidrag till genren. Givetvis var inte heller inom
det tyska språkområdet denna musik okänd. Så uppvisar den dansk-tyske
orgelmästaren Diderich BUXTEHUDE i sina cembaloverk under titeln Aria
Rofilis några variationer över en sång ur Lullys Ballet de l’Impatience: ”Sommes-
nous pas trop heureux, Belle Iris”; jag kan tillägga, att i Buxtehudes cembalo-
svit nr VI två danssatser är betitlade ”Allemande d’Amour” respektive
”Sarabande d’Amour”.

Det var i denna ständigt antikpåverkade kulturella miljö som den franska
clavecinistskolan utvecklades, så benämnd efter det franska ordet för cembalo,
clavecin. Den förste i raden av dessa clavecinister är Jacques Champion de
CHAMBONNIÈRES, son till hovorganisten och hovcembalisten hos Ludvig XIII,
Jacques Champion. Vår clavecinist lät år 1670 i Paris trycka Les Pièces de
Clauessin de Monsieur de Chambonnières, inledda enligt tidens sed med en dedi-
kation, i detta fallet till hertiginnan av Anguien, och med fyra hyllningsdikter
av tre olika författare till hovmannen och kompositören själv, två på latin och
två på franska. Den första latindikten sammanfattar i sin rubrik och sina två
första verser mycket väl Chambonnières insatser, som redan av samtiden upp-
fattades som nyskapande:

Ad nobilissimum virum Dominum J(acobum) Cambonerium, Claui-cimbali
modulatorem huiusce aetatis facile principem:
Arte sua major, qui Claui-cimbala pulsat, / Aulicus, hic princeps artis doctusque
repertor.

Till högvälborne herr J(acques) Chambonnières, vår tids utan tvekan främste
cembalist:
Större än sin konst är denne hovman, den förnämste i sin konst och dess lärde
upphovsman.

Den nya stil Chambonnières skapade bygger i första hand på de franska
lutenisternas så kallade style brisé och karakteriseras av en fristämmig, ”sönder-
bruten” melodilinje, långt ifrån sträng flerstämmighet. I vårt klassiska per-
spektiv intresserar oss tre av samlingens danser: Courante ”Iris”, Sarabande
”Jeunes Zéphirs” och Pavanne ”L’entretien des Dieux”. Den just citerade
pluralformen ”gudarna” förvånar inte någon som sysslat med antikinspirerad
latindiktning från medeltiden och följande århundraden, inte heller är den be-
själade antika naturuppfattningen som de båda andra styckena alluderar på
något förvånande.

Den franska clavecinistskolan frambragte ett flertal framstående klaverister.
Här skall allra först nämnas Elisabeth-Claude JACQUET de LA GUERRE, högt
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uppskattad av samtiden och inte minst av ”Solkungen” Ludvig XIV, som tillät
denna enastående kvinnliga cembalovirtuos att med kungligt privilegium
trycka sina Pièces de Clauessin/Clavecin 1687 och 1707. Hon var givetvis ett barn
av sin tid och sin miljö. Den första samlingen inleds med hennes devota dedi-
kation till kungen följd av två hyllningsdikter till henne själv, författade av
René Trépagne de Ménerville, curé de Suresnes et de Puteaux, allt på franska.
Vår panegyrist hävdar, att de tidigare så hyllade Amfion och Orfeus förbleknar
vid en jämförelse med Mademoiselle de la Guerre – hon är i själva verket den
tionde musan och förtjänar mer än någon en plats på Parnassen. Även om inte
några av hennes cembalostycken bär till antiken associerande titlar, bör hon
ihågkommas för sin tragédie lyrique Céphale et Procris. Sagan om Kefalos och
Prokris bygger på Ovidius (Met. 7,661–865), och detta är faktiskt det första
sceniska verk av en kvinna som framfördes på Parisoperan.

Till de framstående musiker som Chambonnières lockade till Paris hör de
tre bröderna COUPERIN: Louis, François (d.ä.) och Charles. Av LOUIS hittar vi
bland hans endast i avskrift bevarade klaververk ett enda stycke ur en ämnes-
sfär som vi har anledning att senare återkomma till: ”La Pastourelle”. Av
dennes brorson François (d.y., kallad Le Grand), som tidigt blev hovorganist15

och cembalolärare åt kungabarnen, och som mellan åren 1713 och 1730 lät
trycka fyra böcker med Pièces de Clavecin, finner vi två sådana stycken: ”La
Pastorelle” och ”Les Bergeries”. I hans samlingar ingår också ett flertal kom-
positioner som anspelar på personer ur den antika mytologin eller historien,
antingen direkt eller bara antydningvis. Klara anspelningar är exempelvis
”L’Amazone”, ”La Coribante”16, ”L’Atalante” och ”Les Vestales”. Här kan vi
utan förvåning konstatera att den musikaliska skildringen av Kybele-prästen,
korybanten, ett prästerskap känt för extatiskt vilda danser och larmande
musik, är mycket återhållen, medan den snabblöpande Atalanta illusoriskt
skildras med snabba löpningar. Här faller ytterligare ett antal måleriska eller
rentav drastiska stycken i ögonen och, förstås, öronen. Ett exempel är ”Les
Satires, Chèvre-pieds”, där Couperin låter satyrerna i styckets första del
(”Gravement ferme, et pointé”) stadigt träda in på scenen för att i andra delen
(”Vivement, et dans un goùt burlesque”) dansa en svängig dans. Till de

15 Den unge hovorganisten offentliggjorde 1690 två orgelmässor: Messe à l’usage
ordinaire des paroisses pour les festes solenelles och Messe pour les convents de religieux et
religieuses, i Sverige gemenligen kallade ”Församlingsmässan” och ”Klostermässan”.

16 Den bestämda artikeln ”la” står här och i liknande sammanhang för ”la pièce …”.
Det är alltså fråga om en manlig präst.
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antydda titlarna hör ”L’Olimpique”, ett stycke som skall framföras
”Impérieusement et animé” och som självklart alluderar på Zeus/Jupiter,
vilken lika självklart står som symbol för Ludvig XIV. Fantasifulla titlar värda
att nämna är också ”Le Carillon de Cithère”, som för tankarna till Afrodite/
Venus och hennes födelseö Kythera, och ”Les Gondoles de Délos”, som på lik-
nande sätt skall få oss att associera till Apollos och Artemis/Dianas ö.

Ytterligare ett stort namn i den franska musikhistorien skall vi nu möta,
Jean Philippe RAMEAU. Sprungen även han ur en musikerfamilj kom denne
landsortsorganist och musikteoretiker till Paris, där han så småningom, vid 50
års ålder, skulle bli en uppburen operatonsättare. Av organisten Rameau finns
inga solostycken bevarade, däremot utgav han mellan 1706 och 1728 tre sam-
lingar Pièces de Clavecin, till vilka kommer en mindre samling från 1741. I vårt
sammanhang intresserar ur den andra samlingen det sångbara stycket ägnat åt
musernas samtal, ”L’Entretien des Muses”, och kanske framför allt den smått
groteska skildringen av hur kykloperna tjänar eldens och smideskonstens gud
Hefaistos i verkstaden under Etna, ”Les Cyclopes”. Det förtjänar också att på-
pekas, att Rameau ”återanvänder” vissa cembalostycken orkestrerade i sina
sceniska verk: i sådana med antika motiv återkommer ”Musette en Rondeau”
och ”Tambourin” ur den andra samlingen i La Fête d’Hébé (1739); i Castor et
Pollux (1737) dyker två menuetter ur den tredje samlingen upp igen.

Det har givetvis inte varit möjligt att på detta begränsade utrymme ge
annat än några representativa exempel på antika anspelningar hos franska
clavecinister. Däremot finner jag det motiverat att ytterligare något stanna i
den romanska sfären och då vid en speciell genre, pastoralen. Här möts, som
redan ovan framhållits, de båda grenarna av antikpåverkan: idealiserade skild-
ringar av herdar och herdeliv med litterära förebilder som Theokritos och
Vergilius, och berättelsen hos evangelisten Lukas om hur markens herdar, som
på natten höll vakt vid sin hjord, fick en uppenbarelse om Jesu födelse och
därför begav sig till Betlehem (Luk. 2: 8–20).

Som musikterm användes pastorale först i Syditalien, då om den musik som
herdar framförde på vallfärd till Rom i adventstid. Denna term övertogs sedan
i den konstmusik som inspirerats av dessa folkliga toner. Vi har redan ovan
mött Frescobaldis orgelbidrag till den pastorala genren. Andra italienska kom-
positörer att särskilt nämna är Domenico ZIPOLI och Domenico SCARLATTI,
båda i huvudsak verksamma utanför Italien, Zipoli som missionär i Latin-
amerika, Scarlatti som kapellmästare och cembalolärare vid det portugisiska
och senare det spanska hovet. Zipoli lät 1716 i Rom trycka Sonate d’Intavolatura
per Organo e Cimbalo, däribland en ”Pastorale” för orgel med pedal, med sats-
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indelningen långsam, snabb, långsam. Scarlatti, av eftervärlden ansedd som en
av musikhistoriens största klavervirtuoser, har i avskrifter17 lämnat efter sig
drygt 500 mestadels ensatsiga klaversonator18. Tre av dem (nr 415, 446 och 513
enligt Ralph Kirkpatricks numrering) är betitlade ”Pastorale”. De första två
skall spelas snabbt alltigenom (”Allegro” respektive ”Allegrissimo”), i den
tredje låter Scarlatti efter en lugn och sångbar inledning (”Moderato”) ett
dansant parti (”Molto allegro”) och en mycket snabb avslutning (”Presto”)
följa.

Om vi återgår till Frankrike, har vi ju där redan mött profana herdemotiv
hos Louis och François Couperin. De kompositörer som publicerat både rena
klaverstycken och speciella julsånger (Noëls) kan i sin produktion självfallet
förete både profana och sakrala herdemotiv. Några representativa exempel må
räcka. Hos Louis-Claude DAQUIN hittar vi bland Les Pièces de Clavecin ett två-
delat ”Les Bergères” med den första delen i dur och den andra i moll, bland
julsångerna inte bara exempelvis ”Quand Dieu naquit à Noël” utan också
”Une bergère jolie”, vilken senare kräver orgelpedal. På motsvarande sätt
uppvisar Jean-François DANDRIEU ett cembalostycke betitlat ”La Pastorale” i
fyra delar (”Marche, Les Bergers Rustiques, Les Bergers Héroïques, Le Bal
Champêtre”) och julvisorna ”Bergers, allons voir dans ce Lieu” och ”Marchons
marchons gaiement”. Claude-Bénigne BALBASTRE har som andra sats i en
Sonate en quatuor från 1779 ett ”Andante Pastoralle” (sic), medan bland hans
julvisor finns den notoriska ”Où S’en vont Ces gais bergers”.

Fortfarande med fokus på herdar lämnar vi nu Frankrike för att återvända
till ett annat av den västerländska musikhistoriens stora länder. Till de
minnesvärda namnen i generationen före Bach hör Johann PACHELBEL, som
vid Sebaldus-kyrkan i Nürnberg avslutade sin ett trettiotal år långa karriär
som organist. Av hans koralbearbetningar för orgel intresserar oss i detta sam-
manhang Vom Himmel hoch, da komm ich her, som består av två delar. Den första
är en samtidigt sångbar19 och lekfull ”Pastorale” med två stämmor i manu-
alerna och koralens tema som cantus firmus i pedalen; den andra delen är en till

17 Bara en bråkdel av sonatorna trycktes under Scarlattis livstid. Att särskilt nämna
är Trenta essercizi per gravicembalo (<troligen> London, 1738).

18 Även om merparten alldeles uppenbart är cembalokompositioner, uppvisar tre
stycken anvisningar för utförande på tvåmanualig kammarorgel, medan ett knappt
tiotal har förmodats vara tänkta i första hand för pianoforte; se Kirkpatrick 1972,
s. 213–216.

19 Pachelbels credo som tonsättare var: ”man muss cantabel setzen”.
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en början trestämmig fuga i manualen med koralens första fras som tema, allt
utmynnande i att till sist understämman förstärks i basen av pedalen.

Nu till Bach. Bland de i avskrift bevarade verk som tillskrivits Johann
Sebastian BACH finns en omväxlingsrik Pastorella (BWV 590) i fyra satser,
varav den första kräver pedal, varför verket torde vara tänkt för orgel eller
med pedalklaviatur försedd cembalo eller klavikord20. Även om stycket inte
hör till de djupsinnigare av Bachs verk, har det med sin livlighet och expressi-
vitet musikaliska kvaliteter som gör det till en värdig representant för genren.

I slutet av vår tidsram för klavermusiken befinner sig den tidiga wien-
klassicismen. Wolfgang Amadé MOZART har till exempel inte bara på beställ-
ning tonsatt en opera seria i två akter om hur den romerske kejsaren Titus
visar mildhet mot en förrädisk vän, La clemenza di Tito, en opera som när detta
skrivs sensommaren 2013 är aktuell på Drottningholms slottsteater. Han är
också upphovsman till några exempel på Kleinkunst för klaver21 som leder
tankarna till antiken: åtta variationer över marschen i André Grétrys opera Les
mariages Samnites och sex variationer över ”Salve tu, domine” ur Giovanni
Paisiellos på tyska i Wien uppförda opera Der eingebildete Philosoph. Därmed har
vi nått slutet på denna korta exposé.

20 Pedalklavikordet var, åtminstone inom det germanska kulturområdet, ett oum-
bärligt övningsinstrument för organister; jfr följande not.

21 För det breda spektrum av klaverinstrument som fanns ännu på Mozarts tid hän-
visas till Türk 1997 [1789], ”Einleitung”, s. 1–8; jfr Rampes ”Vorwort” s. XV–XVIII i
1997 års nytryck.
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Fake Farewells: The Elegiac Cast of Ov. Trist. 1.3

Magdalena Öhrman

Reading Ovid’s exile poetry is like viewing a double-exposed photograph. Such
a photograph contains two images that exhibit the same objects, but their
positioning and the light thrown on them is subtly different depending on
which exposure is privileged by the viewer. In the case of Ovid’s exile poetry,
the first exposure might be said to show the poet acting contrite over carmen et
error, insistent that his exilic poetry introduces the audience to his true charac-
ter instead of showing (as his earlier poetry allegedly did) a poetic persona a
little too carried away by youthful antics. Yet at the same time – in the second
exposure, to continue the photographic analogy – Ovid subtly inscribes into
his exilic poems the success of his earlier works and demands for himself a con-
tinued readership as a writer of erotic poetry.1 This paper will discuss the
tensions between such exposures in Ov. Trist. 1.3, the poem describing Ovid’s
last night in Rome.

Many readings of Trist. 1.3 have concentrated on the first exposure, that is
with Ovid’s efforts to establish himself as different from the author of the
Amores or the Ars amatoria by aligning the new text with other genres, taking
on influences from tragedy2 and epic despite the presentation in elegiac verse.
Thus, the first part of this paper considers the attempt to re-frame Ovid’s
elegiac narrator and his wife through allusions to other genres and a life-style
different from that celebrated in erotic elegy. A first exposure showing the nar-
rator as a now well-adjusted Roman plagued by misfortune arises here.

The second exposure, which overlays this Roman ‘Ovid’ with a character
who is recognisably elegiac in his behaviour and associations, is examined in
the final part of the paper. There, I will suggest that the poem in fact embodies
and perpetuates the tension between surface and subtext. It shows the farewell
of the Ovidian narrator to a set of elegiac characters he previously controlled,

1 The scholarship on this issue is now considerable, but Casali 1997, p. 82, remains of
key importance, as does Claassen 1999; Nagle 1980. Harrison 2007 reflects on trends
in 20th century scholarship on Ovid’s exile. The contrasts inherent in the exile poetry
are neatly described by McGowan 2009, pp. 3 f.

2 Luck 1977, p. 36.
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but simultaneously the poem also establishes the narrator himself as an elegiac
character, placing him, as he leaves for exile in Tomis, in the role of the exclusus
amator as well as in that of the exclusus poeta.3

The photographic metaphor used above is doubly apt as the description of
Ovid’s last night in Rome functions as a poetic ekphrasis of a still life scene.
With no identifiable addressee and placed between two poems describing the
sea journey to Tomis, Trist. 1.3 takes the form of a flashback.4 The narrative of
the Ovid’s farewell from Rome is framed by short passages set in the fictional
present: four lines at the opening of the poem and two at its close (Trist.
1.3.1–4; 101 f). The impact of this frame narrative will be considered in the
final part of the paper.

Within the ekphrasis of the narrator’s last night in Rome, reminiscences of
elegy’s supposed origin in lamentation are frequent: the narrator is struck with
grief to the point of being unable to prepare for his journey (Trist. 1.3.7), and
friends and members of his household gather to take leave of him as for a
funeral (Trist. 1.3.15–24).5 We might read this as a re-fashioning of the elegiac
genre, freeing it from the constraints of erotic poetry with regards to subject
matter.6 As such, it is aptly placed early on in the collection, and seems to con-
firm the characterisation of the narrator as a right-thinking Roman male, im-
plied by the rejection of Ovid’s amatory poetry in Trist. 1.1. Such a re-fashio-
ning of elegy is also entirely in line with ostensive assurances by the narrator
elsewhere in the exile poetry that he is separated from the poetic I of Ovid’s
erotic poetry.7

 Allusions to epic heighten the impression that the narrator has distanced
himself from a past spent in and with erotic elegy. The narrator’s last night in
Rome echoes the fall of Troy (Trist. 1.3.25 f), and Ovid’s use of Verg. Aen. 2 is
one of the most commented-upon aspects of the poem.8 Other elegiac narra-

3 Cf. Miller 2004, pp. 212–214, but cf. also Williams 2002, p. 380 for the exclusus
poeta of the exile poetry replacing, rather than co-existing with, the exclusus amator of
erotic elegy.

4 Cf. Claassen 1999, p. 174; Hardie 2002, pp. 286 f. On the organisation of narrative
in Trist. 1, cf. Tola 2008.

5 On the funerary imagery in Trist. 1.3 cf. Claassen 1999, pp. 174 f; 239 f; Nagle 1980,
pp. 22–32; Tola 2004, pp. 126 f.

6 Cf. Williams 2002, p. 338.
7 Cf. Trist. 2.353–356; 3.1.5–10; 5.1.7 f.
8 Kenney  1965, p. 47 n. 1;  Rosati  1999, pp.  788 f; Nagle  1980, p. 29; Hardie  2002,

p.  286; Huskey 2002; Videau-Delibes 1991, pp. 29–34; Zimmermann 2005.
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tors (many of them Ovidian) have compared themselves to heroes of epic, but
on most instances (and particularly in Ovid) such comparisons contain a
jarring note that tells us that being an elegiac hero is really nothing at all like
being a Hector or an Achilles.9 In Trist. 1.3, however, the potentially ironic or
humorous contrast between great and small is defused (at least temporarily)
by a disclaimer – sic licet exemplis in paruis grandibus uti / haec facies Troiae, cum
caperetur, erat. (‘if it may be permitted to use a grand example for a trite
matter, this was the face of Troy as she was conquered’, Trist. 1.325 f).10 There-
fore, on the evidence of the ekphrastic part of this poem alone, one might con-
clude that the Tristia is a very different story from the Amores, or the Ars.

This is accomplished not only through the alignment of the narrator with
an epic character, but also through the avoidance of behaviours one would
have expected, had the narrator been a wholly elegiac character. Rosati has
shown how the farewell scene in Trist. 1.3 as a whole recalls the elegiac topos of
lovers parting at dawn,11 but the narrator’s description of the scene suggests
that his specific perspective is not that of an elegiac lover. As the word of iam
(‘already’) reverberates ominously throughout the poem, like a clock metering
out the hours, the narrator describes his delaying tactics in negative terms:
torpuerant longa pectora nostra mora (‘my heart was numbed by long delay’, Trist.
1.3.8).12 This perception differs subtly from the elegiac notion that any time
whiled away with one’s lover is time well spent.13 This contrast comes across
all the more strongly as the word torpuerant recalls how Catullus’ tongue
falters at the sight of Lesbia in the iconic Cat. 5114 and, in a wider sense, the
inactivity imposed on the male lover through elegiac love.15 Through this
allusion, we are reminded of the reaction we might expect in erotic elegy and
which the narrator of Trist. 1.3 does not, in fact, experience.

9 Davisson 1993; Öhrman 2008, pp. 137–145.
10 On the impact of the disclaimer and the potential intrusion of humour through

the comparison to the fall of Troy, Amann 2006, pp. 86–93.
11 Rosati 1999, pp. 790–792.
12 The narrator’s delaying tactics in Trist. 1.3.49–68 are described as ineffectual and

causing pain rather than enjoyment, cf. esp. Trist. 1.3.68.
13 Cf. Tränkle 1963, pp. 474 f. Admittedly, mora sometimes has positive connotations

in erotic and erotodidactic elegy, but only when used as a technique to enhance the
beloved’s interest by playing hard to get. Cf. Ov. Ars 2.337–372.

14 Cat. 51.9: lingua sed torpet […].
15 Cf. programmatic statements in Prop. 1.1.1 f; 2.1.3– 6; Ov. Am. 1.1.3 f.
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Instead, the narrator is more preoccupied with prosaic concerns about the
preparations for his journey16 than with the parting from his wife in and by
itself. When the narrator is overcome with grief in Trist. 1.3.7–16, he does not,
like the swooning Laodamia of Ov. Epist. 13.17–24, regret his inability to catch
a last glimpse of his lover.17 His leave-taking of grieving friends in Trist. 1.3.15 f
also proves that he shares the priorities we would expect of a Roman male
firmly rooted in normative society. Later on, mentions of friends and house-
hold members he is leaving behind, and of religious responsibilities he would
have as a pater familias, continue to underline this.18

The characterisation of the narrator’s wife owes much to Ovid’s description
of Laodamia in Ov. Epist. 13,19 an intertext exceptionally well chosen to
confound the reader’s genre-based expectations. In the Epistulae Heroidum,
Ovid lets his Laodamia adopt the voice of an elegiac character but also describe
her relationship to her husband Protesilaus in terms more appropriate for a
formally and socially recognised relationship than an elegiac liaison.
Laodamia’s letter therefore represents a blurring of distinctions between
elegiac attachment and love within a marriage, circumscribed by formal and
juridical conditions.20 The first mention of the narrator’s wife (Trist. 1.3.17 f)
draws on this complexity of characterisation in Epist. 13. The description of the
wife as uxor amans (‘loving wife’, Trist. 1.3.17) seems to suggest that in her
character, wife and elegiac mistress might merge.21 However, Ovid’s wife is
flanked by characters not featured in erotic elegy: family friends (Trist. 1.3.15 f)
and a daughter (nata, Trist. 1.3.19). The word nata (‘daughter’) appears in the
same position in Trist. 1.3.19 as uxor (‘wife’) does in the corresponding Trist.
1.3.17. As a result, the connections of blood and dependency between the two
female characters are underscored, as is their shared connection to the narra-
tor. Subsequently, as Ovid shows the wife lamenting the departure of her hus-

16 Selection of slaves and clothing, Trist. 1.3.9 f.
17 Cf. also Tib. 1.3.13 f.
18 For friends and household, cf. Trist. 1.3.9; p. 65; 77; for religious duties, cf. Trist.

1.3.29 f. Abbreviated topographical references such as Trist. 1.3.29 f may also indicated
the narrator’s immersion in normative society, cf. Knox 2009, pp. 660–662.

19 As shown in detail by Rosati 1999.
20 Öhrman 2008, pp. 79–84.
21 For discussion of the characterisation of the wife, similarities and differences to

the elegiac puella in the exile poetry generally, cf. Angulo 2008; Colakis 1987; Harrison
2002, pp. 90 f; Helzle 1989; Hinds 1985; Hinds 1999; Nisbet 1982, 54; O’Gorman
1997, p. 116; Videau-Delibes 1991, pp. 217–231.
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band (Trist. 1.3.95 f), this tripartite family constellation is brought to the fore
once again. The wife’s expression of grief is compared to what her lament
would have been like had she seen her husband and her daughter on the fune-
ral pyre, nec gemuisse minus, quam si nataeque uirique / uidisset structos corpus habere
rogos (‘nor did she sigh less, than if she had seen both daughter and husband
stretched on the pyre’, Trist. 1.3.97 f). Here, the narrator is perhaps neither
husband nor love interest, but rather a family member, valued as much – but
not necessarily more – as any other. Needless to say, there is no equivalent
inclusion of offspring in any family constellation considered in erotic elegy.22

Thus far, I have focussed on the first exposure, on the surface image Ovid is
projecting, and on difference from, rather than similarity with, erotic elegy. In
this final part of the paper, I will aim to highlight the competing image of the
second exposure. Here, Rosati’s careful analysis of similarities between elegiac
parting scenes on the one hand, and the farewell of the narrator and his wife in
Trist. 1.3 on the other, is helpful once more.23 I illustrated above that the be-
haviour of the narrator himself deviates from potential, elegiac models, but the
characterisation of the wife is more ambivalent. Throughout the poem, she is
described as wishing to delay the moment of parting.24 Like Laodamia, she
clings to the neck of her husband (Trist. 1.3.79 f) and states she will follow him
on his enforced journey to Troy (Trist. 1.3.81 f), and like Propertius’ Arethusa
(Prop. 4.3.46), she says bringing her along will only add a small piece of
luggage to the ship (Trist. 1.3.84).25 The wife also swoons at the narrator’s
departure, and just like Laodamia in Epist. 13, she displays her grief after the

22 The notion of having children is explicitly rejected in Prop. 2.7.11 f. Equally un-
familiar to erotic elegy is the fact that both husband and wife are associated with the
religious rituals of the household and the adoration of their lares (Trist. 1.3.29 and 43
respectively). Erotic elegy only rarely makes reference to dreams such shared worship
of household deities (cf. Tib. 1.1.19 f; 3.33 f; 10.15–24; 2.59 f).

23 In addition to Rosati 1999, cf. also Rahn 1958, pp. 111 f; Rosenmeyer 1997, p. 45;
Roussel 2008, pp. 206–209. Videau-Delibes 1991, pp. 34–45 also offers detailed paral-
lels, particularly from the Epistulae Heroidum.

24 Rosati 1999, p. 795 n. 37 rightly notes the similarities between Trist. 1.3.55f and
Tib. 1.3.10–20. In Tib. 1.3, both narrator and puella seek to delay the narrator’s
departure.

25 Tränkle 1963, p. 473 also suggests Prop. 2.26.29–34 as a parallel.
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departure by her fouled hair.26 Such expressions of grief and dismay have a
number of parallels in erotic elegy.27

Topical expressions of grief and despair thus link the character of the wife
to elegiac puellae. This similarity prepares the reader for a more elusive elegiac
parallel. In elegy, pietas, and specifically fidelity between lovers, is a much-cele-
brated but rarely enacted virtue.28 Thus, it fits the elegiac pattern quite neatly
when the narrator’s wife in Trist. 1.3 proclaims that pietas shall be the virtue
dominating her existence as she attempts to follow her husband into exile: te
iubet e patria discedere Caesaris ira, / me pietas. Pietas haec mihi Caesar erit (‘You the
wrath of Caesar bids to leave your country, me – my loyalty. My loyalty will
be Caesar to me’, Trist. 1.3.85 f). Her statement contrasts with what the reader
already knows from Trist. 1.2.37–44: the wife has not accompanied the
narrator on his journey to Tomis but has remained in Rome; she has, in fact,
not acted on what she recognised her pietas as demanding.29 It appears that
even in Ovid’s new version of elegy, the virtue of pietas is something characters
long for but do not enact. Through the character of the wife, allusions to erotic
elegy distort the self-image the narrator ostensibly strives to project to his
readers: erotic elegy threatens to intrude on the narrator’s new, literary
project of exilic elegy. As yet, however, that threat appears not to be
engineered by the narrator himself.

A similar threat is posed by another household member in Trist. 1.3.23 f.
The selection of characters present in the narrator’s home on the eve of his de-
parture from Rome may be construed as a farewell to their creator by the chief
characters of erotic elegy; the femina (‘woman’) or the puella (‘mistress’), the
uir (‘man’) that the elegiac lovers have so often deceived,30 and the helpers of
Eros, the pueri (‘boys’),31 are all mentioned in this distich. Whereas it is easy to
take femina to mean the narrator’s wife, and pueri to mean slave(boy)s of the
household in general, the singular uir is harder to explain unless put in this

26 Cf. Ov. Epist. 13.39–42.
27 E.g. Prop. 1.15.9–12; Prop. 2.13b.27 f; 24c.51 f; Tib. 1.1.67 f.
28 Cf. Öhrman 2008, pp. 63 f; Conte 1989, p. 445.
29 Henderson 1997, p. 156 hints at another connection to erotic elegy by suggesting

that a woman stays behind in order ‘to rush to greet the exile on his return’. Such be-
haviour would neatly make the (in itself problematic) Tibullan daydream of Tib.
1.3.89–94 come true.

30 For deception of the uir, cf. Ov. Am. 2.19 and 3.4.
31 Cf. Prop. 2.29b.3 f.
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metapoetic context – what uir could he otherwise be?32 In Tristia 1.3.23 f these
characters are lamenting as if they were lamenting the death of their master,
suggesting that their real master, the historical Ovid, will no longer write in
the genre where they belong. As the narrator turns to an epic comparison
(Trist. 1.3.25 f), they themselves are returning whence they supposedly came,
becoming subjects and performers of a song of lamentation.

However, in this passage, as well as in Trist. 1.3.63–66, the narrator’s (or
indeed Ovid’s) own complicity becomes more obvious. The narrator deter-
minedly leaves his wife and his friends33 behind as he himself departs: nec mora,
sermonis uerba inperfecta reliquo, / conplectens animo proxima quaeque meo (‘I
delayed no more, leaving my words unfinished, and embraced those closest to
my heart’, Trist. 1.3.69 f). Bearing the metapoetic identification of the uir of
Trist. 1.3.23 in mind, this establishes nothing less than a situation typical of
erotic elegy: a mistress in the company of an unidentified uir and a narrator
with no other access to her than that provided by his poetry. As we have seen,
Ovid carefully avoids mentioning names or hint at any specifics from the his-
tory of the friendship between the narrator and the anonymous uir. Sub-
sequently, the passage lends itself to more readily to the proposed metapoetic
reading, but more importantly, the gallery of typified elegiac characters in
Trist. 1.3.23 f recalls Ovid’s Amores with its prominent personifications,34 and
the habit, particularly in Ovid, to provide surprisingly little detail about the
man possessing the desired puella, that is, the uir.35 The parallel between the
exile poetry and Ovid’s erotic elegy snaps into focus: Ovid engineers to be-
come an exclusus amator as he leaves for Tomis, just as he did in Ov. Am. 2.19 in
order to retain the thrill of the elegiac chase. This signals a continued commit-

32 Nagle 1980, p. 22 seems to take uir to indicate the narrator’s friends.
33 Interestingly, in Trist. 1.3.65 Ovid uses the word sodalis to describe the friends with

whom he leaves his wife. While Ovid will use sodalis in its sense of fellow member of a
religious or political fraternity (OLD s.v. sodalis 1) numerous times in the exile poetry,
the word is used, in Ovid’s earlier works, only to refer to fellow lovers: cf. Ov. Ars
1.741; 753; 3.659 and Rem. 586. The polyvalence of the phrase chosen underlines the
ambiguity of the role of male friends in Trist. 1.3.23.

34 Elegia and Tragoedia featured in Ov. Am. 3.1, on which cf. e.g. Wyke 1989.
35 On the uir in Ovid, Armstrong 2004; James 2003, pp. 98–104; Miller 2004, pp.

160–183, also Miller 2004, pp. 160–183 esp. p. 103 on the typification of the uir in Ov.
Am. 3.8. On similar consequences of Ovid’s avoidance of friends’ names elsewhere in
the Tristia, Williams 2002, p. 363.
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ment to elegiac life (and to the writing of elegy) that contradicts the image of a
reformed Ovid projected elsewhere in Trist. 1.3.36

The impression of the narrator as an elegiac character is confirmed in the
framing lines of Trist. 1.3.1–4 and 101 f. Here, the narrator resigns control of
his fate and actions to others. Just as the narrators of erotic elegy claim to have
no control of their actions or even their verses, being governed by their love
alone, so the wording of these lines suggests that the narrator of Trist. 1.3 has
little power over his thoughts. Passive verbs and constructions where the
narrator appears as object rather than subject occur throughout Trist. 1.3.1–4.
For example, the phrasing of Trist. 1.3.4 implies that the narrator has no con-
trol over his emotional reactions, which are described through a passive verb:
labitur ex oculis nunc quoque gutta meis (‘even now tears fall from my eyes’). The
same lack of control is evident in the final distich of the poem – the narrator’s
existence is now made dependent on his wife’s aid and well-being: uiuat, et
absentem, quoniam sic fata tulerunt, / uiuat ut auxilio subleuet usque suo (‘May she
live, and live to ease her husband’s lot with her aid, since thus fate has decreed
it’, Trist. 1.3.101 f).

Thus, in the framing passages, the narrator appropriates fully the behaviour
we know from male lovers in erotic elegy. In combination with the ekphrastic
middle section of the poem, the second exposure emerges as dominant in the
reading of Trist. 1.3. As he embarks on his journey into exile, the narrator has
become (once more) an exclusus amator.

36 The effect on the characterisation of the wife in the exile poetry is more ambigu-
ous; I have argued elsewhere that one of the ways in which Ovid seems to illustrate the
isolation of his Tomitian exile is to describe the wife as uncomfortably introduced into
the elegiac medium, whereas the narrator is aligned more emphatically with the amator
of erotic elegy, Öhrman 2008, pp. 157–189, cf. also Armstrong 2004, pp. 154 f. Simul-
taneously, the emperor and the city of Rome itself partly take on the role of dura
puella, cf.  (e.g.) Edwards 1996, pp. 116–122; Miller  2004, pp. 212–217; Nagle 1980, p. 57.
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études och Ecole nationale des chartes i Paris. Hon har gett ut liturgisk poesi i
Studia Latina och Corpus Troporum. Bland hennes många publikationer
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Helene Schmitz) nominerades 2012 till Augustpriset.

Astrid Nilsson är doktorand i latin vid Lunds universitet. Ett av hennes
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för närvarande en reviderad version av avhandlingen för publikation. Han
medverkar även i antologierna Klassisk filologi i Sverige och Periferi och centrum
med artiklar om det grekiska dramat.
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442

Christina Sandquist Öberg är docent i latin vid Stockholms universitet. 2009
utkom hon med volym II av Albertus Pictor – målare av sin tid. Samtliga bevarade
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