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1 98 Övriga recensioner

Som antyddes är det material Stahle behärskar 
avsevärt större än det tidigare forskare kunnat 
överblicka. Många gånger häpnar man över att den 
svenska produktionen av poesi var så rik; särskilt 
gäller det 1500-talet, där den vanliga bilden av ar
mod tarvar retuscheras. Med sin överblick kan 
Ståhle nu visa att intresset för den nymodighet i 
början av 1600-talet, som hette stavelseräkning, 
bars upp, mer eller mindre helhjärtat, av en hel 
rad författare, som hade det gemensamt, att de var 
»moderna och oroliga andar», »mer självständiga, 
intellektuella särlingar, kanske rent av äventyrare, 
än träget och metodiskt arbetande karriärister». 
Det var för all del inte detta som gjorde att ex
perimentet misslyckades; liksom försöken med 
vers mesurés i Frankrike var denna idé om imita
tion av antiken dödfödd. Men synpunkten är in
tressant.

Det var Stiernhielm och hans idéer som hade 
framtiden för sig. Men Ståhle kan också visa, 
grundligare än som gjorts förut, att denne inte 
var den förste och inte var ensam. När Stiernhielm 
vid 45 års ålder framträdde som svensk diktare, 
låg de idéer om en svensk konstdiktning som han 
gjorde till sina, i luften och hade redan börjat för
verkligas. Det skedde bl. a. i ett par baletter från 
1643 och 1645. Den senare vill Ståhle attribuera 
till Skogekär Bergbo. Ståhle är försiktig i sina slut
satser, men de språkliga indicier han ger övertygar 
och kan få stöd i en undersökning av vokabulär
storlek och ordfördelning på ordklasser, som jag 
gjort. Är attributionen riktig, kan man, framhåller 
Ståhle, teckna bilden av två konkurrenter om för
tjänsten av att ha skapat det moderna litterära 
språket i Sverige, den självmedvetne frodige 
Stiernhielm, segraren, och den känslige melanko
liske Rosenhane, som först efter trettio år under 
pseudonym ger ut de verk som kunde ha betytt 
så mycket. Attributionsförsöket har alltså rika 
konsekvenser, och i ett annat land, med ett annat 
kulturklimat, skulle det ofördröjligen ha väckt 
uppmärksamhet och debatt.

Både Stiernhielm och Skogekär Bergbo blir fö
remål för en mycket utförlig analys. Det står efter 
denna klart hur vitt skilda stilideal de hade. Skoge
kär Bergbo sovrar sitt språk starkt, undviker både 
arkaismer och djärva nybildningar, både germanis
mer och välska modeord. Om Stiernhielms signa
tur är hela den orkester han beskriver i en av sina 
dikter, så är Skogekär Bergbos det ensamma 
stränginstrument han i en visa säger sig spela på.

Om Stiernhielms seger vittnar alla imitationer
na. Sådana finner man inte minst i personverserna. 
Dessa intar en betydande plats i boken, och det 
motiveras inte bara av deras kvantitet. En av dem 
intar en särställning: Bröllops beswärs Ihugkom- 
melse. Ståhle diskuterar frågan om vem författa
ren är, men trots att han med sina känsliga instru

ment kan peka på flera väsentliga skillnader mel
lan bröllopsdiktens språk och språket i Stiern
hielms dikter kan han inte avvisa möjligheten att 
författaren är Stiernhielm. Det hänger samman 
med den erfarenhet han har om Stiernhielms 
språkliga register, men det markerar också ett 
drag i Ståhles forskarattityd.

Behandlingen av poesien efter Stiernhielms tid 
blir mera summarisk. Lindschöld blir uppmärk
sammad, men annars är det främst redan förut rätt 
väl kända diktare som blir föremål för mer ingå
ende studium, såsom Hiärne, Columbus, Lucidor, 
Spegel och Dahlstierna. Det är synd. Senare hälf
ten av 1600-talet var en rik period, med många an
satser i olika riktningar. Man vill hoppas att en 
fortsättning på boken, där Dalin och Tankebyg
garna blir centralgestalter, börjar redan i slutet av 
1600-talet.

Ståhles arbete är ofrånkomligt för alla som vill 
lära känna 1600-talets svenska litteratur. Många 
föreställer sig nog den svenska 1600-talslittera- 
turen som skäligen ointressant. I Ståhles händer 
lever den. Ståhle gör sällan komparativa utblickar, 
och de han gör är föga överraskande, men detta 
känns snarast som en fördel. Som boken är skri
ven har den blivit ett slags biografi, en fascine
rande teckning av det svenska litterära språkets 
födelse och första ungdom.

Bernt Olsson

S. Terkelsen: Astree Siunge-Choer. Første Snees. 
1648 . Die dänischen Lieder mit ihren deutschen 
Vorlagen von Gabriel Voigtländer und Johann 
Rist. Herausgegeben von Erik Sønderholm in Zu
sammenarbeit mit Dieter Brandt und Dieter Loh
meier (=Kieler Studien zur deutschen Literatur- 
Geschichte Bd 12). Karl Wachholtz Verlag. Neu
münster 1976.

En enda gång har Stiernhielm skrivit av en av sin 
tids populära visor, och då är det en dansk visa, 
Daphnis gick for nogle Dage. Den var, liksom det 
tyska originalet av Johann Rist, en av de mest 
spridda i Norden under 1600-talet. Texten visar, 
att Stiernhielm har skrivit av den första danska 
version, den av Bording från 1644. Under 1640- 
talet kom inte mindre än tre danska versioner. 
Den mest kända är den som ingår i den första sam
lingen av renässanspoesi, Danmark äger, Søren 
Terkelsens Astree Siunge-Choer. Hela denna sam
ling har haft en stor betydelse för både dansk och 
svensk litteratur. Det är den Kingo har i bakgrun
den då han skriver sin Aandelig Siunge-Choor, den 
danska barocklitteraturens kanske främsta verk. 
Och på svensk sida har Sandwall flera gånger an
ledning att nämna Terkelsens samling i sin kom
mentar till Lucidor.
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Det är därför glädjande att Astree Siunge- 
Choer nu har blivit lätt tillgänglig, visserligen bara 
första delen. Där bakom ligger en livaktig forsk
ningsgrupp i Kiel, som arbetar med tysk och skan
dinavisk barock, och den oförtrutne danske 1600- 
talsspecialisten Erik Sønderholm. Boken har bli
vit en vacker frukt av det tyskdanska samarbetet 
i Kiel. Huvudtexten är Terkelsens danska version, 
men de tyska förlagorna av Rist och Voigtländer 
har tryckts parallellt, så att det är lätt att göra de 
jämförelser man vill göra. Kommentarerna till 
dansk text är på danska och de till tysk på tyska, 
alla lika värdefulla. Dessutom har Sønderholm gett 
en utförlig presentation av Terkelsen och hans 
verk i en efterskrift, som också är översatt till 
tyska.

Med denna bok har utgivningen av dansk ba
rocklitteratur gjort ännu ett betydelsefullt fram
steg och ännu mer distanserat sig från den svenska. 
En svensk gläds däråt men frågar sig också: när 
skall vi få användbara utgåvor av diktare som Wi- 
vallius, Hiärne, Columbus eller Rudeen?

Bernt Olsson

Bernt Olsson: Den svenska skaldekonstens fader och 
andra Stiernhielmsstudier. (Skrifter utgivna av Ve- 
tenskaps-societeten i Lund 69.) Lund 1974.

I detta arbete har Bernt Olsson samlat tolv studier, 
samtliga inriktade på Georg Stiernhielm och hans 
författarskap. Inbördes varierar emellertid stu
dierna vad gäller undersökta texter (där dock Her
cules spelar en dominerande roll), problemställ
ningar och metodik.

I den inledande uppsatsen »Den svenska 
skaldekonstens fader» intresserar sig Olsson just 
för detta epitet. Numera låter denna hederstitel 
som en åldrig handboksfras — vilket den egent
ligen också är. I sin nuvarande form myntades den 
av Atterbom i Svenska siare och skalder, men den 
kan i själva verket föras tillbaka till 1688 års upp
laga av Musae Suethizantes, där Olof Wexionius i 
en hyllningsdikt talar om »den Suenske Poesie- 
Fadrens» verk. Olsson problematiserar denna 
Stiernhielms aldrig ifrågasatta rangställning som 
den förste representanten för den av renässansen 
inspirerade lärda poesin i Sverige genom att peka 
på inslag i hans författargärning som talar emot 
hans pionjärskap. Bl. a. visar Olsson att intresset 
för just svenskspråkig dikt kom sent i skaldens liv 
och övergavs efter ungefär ett årtionde och vidare 
att han sällan skriver i de av renässanspoetikerna 
rekommenderade genrerna. Sonetten prövar han 
visserligen ett par gånger, men då utförd på ett 
sätt som starkt avviker från den på kontinenten 
florerande Petrarca-traditionen. Olsson kan också 
visa hur de nya idéerna redan kommit till uttryck

i Sverige och tar därvid, jämte Wivallius och 
andra, en icke tidigare uppmärksammad skald till 
vittne, Caspar Kohl, en uppsalastudent som 1633 
hyllade drottning Kristina med en svenskspråkig, 
göticistiskt färgad alexandrindikt. Ändå förblir 
Stiernhielm portalgestalten i kraft av fullödigheten 
i hans verk, vilket redan samtiden och yngre dik
tare kom att inspireras av. Eller som Olsson säger: 
»Stiernhielm är inte den som börjar, men han är 
den som segrar» (s. 25).

Efter denna upptakt övergår Olsson till en un
dersökning av Hercules’ framväxt. Det har blivit 
bokens mest omfångsrika bidrag, vilket också sy
nes rimligt med tanke på att Olsson här beträder 
ett av Stiernhielmsforskningens mest upplöjda 
problemfält. Eftersom denna studie visar sig kräva 
en utförligare behandling, har jag valt att ta upp 
den i slutet av recensionen. Också de tre därefter 
följande uppsatserna är inriktade på Hercules’ till
komsthistoria såtillvida som att Olsson där in
tresserar sig för de impulser som drev Stiernhielm 
och de förebilder han använde. I »Stiernhielm och 
de tyska författarna» — närmast gäller det Paul 
Fleming, Martin Opitz och J. M. Moscherosch 
— kan Olsson påvisa ett antal konkreta litterära 
impulser. Det gäller inte så mycket Fleming, vars 
betydelse i detta sammanhang förefaller mig över
skattat, utan i första hand Moscherosch och den 
tyska prosatradition han representerar. Olsson 
har här otvivelaktigt funnit en viktig influens inte 
bara för vissa språkliga och stilistiska grepp utan 
också för det nationella, anti-höviska ideal som 
Stiernhielm givit uttryck åt i Hercules.

»Hercules och vägevalsmotivet» är en gransk
ning av den katalog över motivet som vuxit fram 
under olika forskares studier av dikten. Avsikten 
är att mera exakt söka fastställa Stiernhielms för
hållande till de på skilda håll flitigt utpekade käl
lorna. Olssons revision är både välbehövlig och 
klargörande. Kvar står sex huvudkällor för Stiern
hielms dikt, varav det yngsta tillskottet utgörs av 
Olssons eget bidrag — Moscheroschs roman 
Gesichte Philanders von Sitteivald.

Utgångspunkten i »Stiernhielms Wijsdom och 
Salomos Wijshet» är den tidigare forskningens 
oenighet rörande människouppfattningen och eti
ken i Hercules och dess förhållande till den kristna 
läran. Någon samlad undersökning av denna rela
tion har inte gjorts tidigare, varför Olssons bidrag 
här täcker en påtaglig brist, när han nu jämför de 
centrala tankarna i dikten med den gammaltesta
mentliga s. k. vishetslitteraturen: Ordspråksbo
ken, Predikaren samt apokryferna Salomos vis
het och Jesu Syrachs bok. Olsson finner talrika 
paralleller och mera allmänna överensstämmelser 
som visar att skalden varit förtrogen med denna 
litteratur. De kan dock inte räknas in bland dik
tens primärkällor, menar Olsson, då mycket av


