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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



180

Brian Møller JENSEN

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.
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