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I sin klara och koncisa introduktion ”Sagavärlden i Sverige” uppmärk
sammar Bo Ralph, såsom många före honom, götisternas beundran för 
den forn nordiska litte ra turen (Ralph 2014). I introduktionen nämns 
Strind bergs tempera ments fulla angrepp på ”tvångslatinet” i Göte borgs 
Handels- och Sjöfarts tidning år 1872, där han föreslog att man i den 
svenska latin skolan skulle byta ut latinet med isländska. Detta förslag har 
föranlettmångaentusiastiskanordiskafilologeratt tillskrivaStrindberg
en formu lering som de tyckte mycket om, nämligen att kalla isländskan 
för ”Nordens latin”. Vid närmare efterforskning har detta inte kun nat be
kräftas, det verkar snarare vara ett romantiskt önsketänkande att Strind
berg var den första, tanken är alltså äldre än uttrycket och som Gott skálk 
Þór Jensson har påpekat var det förmodligen språkvetaren Pierre Naert 
som myntade uttrycket så sent som 1961 (Gottskálk Þór Jensson 2010). 
Det intressanta i det hela är att det faktiskt gjordes ett försök att sätta 
isländskan på latinets piedestal nästan 300 år tidigare i Uppsala, år 1667 
för att vara mer exakt. Detta kräver sin lilla förklaring.

År 1658, mitt i ett av många krig mellan danskar och svenskar, hade 
präst sonen Jón Jónsson från Rúgsstaðir i Eyjafjörður tänkt sig besöka 
Köpen hamn, enligt sägen för att se om han kunde få hjälp av kungens 
ämbets män i en tvist med rektorn på Hólar, ett av Islands två läro säten 
som banade väg för universitets studier i Europa. Om detaljerna vet vi 
föga, men mycket tyder på att den äventyrliga berättelsen kan ha en sann 
kärna. Skeppet som Jón färdades med blev beslagtaget av svenskar och 
fickseglatillGöteborg,ochdärvilleödetdetsåattjustsjälvaledarenför
den svenska hären förhörde den isländska prästsonen. Svensken hette Per 
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Brahe, och om det nu var så att han faktiskt talade med den unge Jón så 
tror jag inte att det var en slump utan av ett mycket förståeligt och real
politiskt skäl.1

Per Brahe var inte bara en av Sveriges mäktigaste män, utan rent av 
mäktigast näst kungen, enligt honom själv, och en av Europas rikaste. 
Hanvarävenenmycketviktigmedlemidenintesåofficiellagruppen
som hade stora planer på att göra Sverige till en riktig stormakt. Dessa 
planer hade goda förutsättningar att gå i uppfyllelse, inte minst efter det 
trettio åriga kriget, men det fattades en viktig detalj: historien. En stor
maktmåstesombekanthaettpräktigtförflutet,manmåstekunna”make
Sweden great again”! Och historien fanns. Man hade länge varit med
veten om att det fanns gamla berättelser om mäktiga hjältar. Problemet 
var bara att dessa berättelser var bäst förvarade på en mycket ålder domlig 
dialekt som man så småningom hade vant sig vid att kalla ”gammal 
götska”. Det bör nämnas att det inte alls bara var svenskar som använde 
dendefinitionen.BådedenlärdeArngrímurJónssonpåIslandochmång
sysslaren Ole Worm i Danmark talade gärna om lingua gotica – kanske 
med ett visst hopp om att språket därigenom nästan kunde jämställas 
med det gotiska språk man beundrade i Silverbibeln, eller den jutska som 
talades på Jylland.

Men problemet var att denna ålderdomliga dialekt, som hade bevarats 
bäst på Island, var svår att förstå för vanliga svenskar, för att inte tala 
om skalde diktningen som enligt Rudbeck rentav var ”dråpligt svår”. Och 
problemet blev ännu större om man tog med i beräkningen att allt skedde 
i en häftig konkurrens med danskarna som hade automatisk tillgång till 
nästan alla islänningar som åkte utomlands för studier. Både Worm och 
andrahadehaftisländskamedhjälpareochläraremedansvenskarnafick
klara sig så gott de kunde med sina naturbegåvningar.

Bland Brahes goda vänner och bundsförvanter i huvudstadsområdet 
fanns kultur personligheter som Magnus Gabriel De la Gardie, han som 
hade inför skaffat både Silver bibeln och Uppsala-Eddan, och Olof Verelius 
som snart skulle bli Europas förste professor i antikviteter, för att inte tala 
om eld själen Olof Rudbeck som redan hade upptäckt lymf systemet och 
så små ning om kom att berika den europeiska kulturen med det fantas
tiska och surrea listiska verket Mannheim eller Atlantica. Det krävs inte 
någon större fantasi för att förstå att dessa män, bland annat, insåg att 

1 Om Jonas Rugman (Jón Jónsson) se t.ex. Heimir Pálsson 2017 (jfr. Heimir Pálsson u.å.) 
och Schück 1932. 
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varjeisländsktskeppsomkapadesmöjligenskullemedföraenellerflera
studenter, eller åtminstone unga män, som skulle kunna inskolas så att 
de kunde bli medhjälpare inom textgranskningen och eventuellt senare 
hjälpa till att införskaffa isländska handskrifter rörande svensk historia. 
Det skulle vara en mycket användbar förklaring till att Per Brahe gav 
orderomattenlovandeungislänningsomkonfiskeradespåettisländskt
far tyg omedel bart skulle föras till hans kontor.

Jag förmodar med andra ord att det mycket väl kan vara historiskt kor
rekt att det var självaste Per Brahe som förhörde prästsonen från Rúgs
staðir i Göteborg. Det kan förstås även vara intressant att fråga sig vilket 
språk som var deras lingua franca. Var det kanske latin? Per Brahe var en 
hög lärd man och det var förmodligen mycket viktigt att få veta huruvida 
den unge islänningen kunde något civiliserat språk. Samtalet kanske 
började med ”Quo vadis, puer?”

Efter mötet i Göteborg var åtminstone nästa steg klart: Jón Jónsson 
blev inskriven vid Braheskolan på Visingsö samma höst som Jonas Ionæ 
Islandus. Vi vet inte hur länge han stannade på Visingsö, men när kriget 
med danskarna var över drog han till Köpenhamn, för att år 1662 åter
vända till Sverige och söka skydd hos Per Brahe i Stockholm. Samma år 
hade Verelius fått titeln professor i fäderneslandets antikviteter i Upp sala 
ochhanvar i stortbehovavenmedhjälpare.Denfickhan idenunge
mannen som nu hade försvenskat sitt namn och kallade sig Jonas Rug
man.Hösten1662,närRugmanficksinreskoffertsåattsägaeftersänd
till Uppsala, blev det klart för Verelius att den innehöll viktiga pappers
hand skrifter, bland annat av Götreks och Rolfs saga, Herröds och Boses 
saga samt Hervarar saga, och redan år 1663 började han föreläsa om 
dessa sagor. Historie skrivningen framhåller det som speciellt generöst av 
Vere lius att betala Rug mans termins avgifter vid Uppsala universitet de 
förstaåren,mendånämnsingetomdenundervisningiisländskahanfick.
Även om Rugmans namn inte står på titelsidan av de första sagorna som 
publi cerades är det uppenbart att utan hans insats hade Verelius inte haft 
sagorna som föreläsningsämne och sedan kunnat ge ut Götreks och Rolfs 
saga, Herröds och Boses saga, samt Hervarar saga. 

Detta var unika publikationer med parallelltexter på isländska, det vill 
säga ”gammal götska”, och svenska. Det var så unikt att en lärd litteratur
vetare i Uppsala 300 år senare skrev i en svensk litteraturhistoria att 
språken var isländska och latin. (Han ansåg sig med andra ord inte behöva 
titta i böckerna.) Latin var de lärdes språk och blev det tredje språket 
när Olav Tryggva sons saga trycktes år 1691 och Heimskringla kring 
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sekel skiftet. Men svenska, stormaktens språk, kom först. I den svenska 
inled ningen till Rolfs saga 1664 skrev Verelius att man hade gjort så att 
”them til en liten anledning som lust hafwa till det gamble tungomålet; 
och androm, i lijka måtto, som thär om intet sköta, och vilja doch förstå 
hwad sagen inneholler, till nogon tiänst och nytta” – det viktigaste är 
med andra ord att visa hur det gamla språket kunde fungera som förebild. 
I den latinska inledningen till förklaringarna förhärligade Verelius den 
isländska kulturen som hade bevarat språket som i grunden var gudarnas 
tungo mål, ”asamål”.

Jag tänker inte dröja längre vid Verelius språkpolitik här. Det är ganska 
uppen bart att hans drömmar om att det framväxande svenska skrift språket 
skulle hämta sina förebilder i gammal götska inte gick i uppfyllelse. Istället 
blev det en helt annan tanke och stil som kom att dominera, i till exempel 
Dalins skrifter och Carl Michael Bellmans lyrik. Men Verelius och Jonas 
Rug mans översättningar av fornsagorna är inte den enda vittnesbörden 
om romantiska drömmar.

När Jonas Rugman kom till Uppsala år 1662 var han 26 år gammal och 
en av de första han blev bekant med var säkerligen Olof Verelius styv son, 
Jakob Ist menius, en yngre men lovande student, arton år gammal. Ist me
nius för beredde sig redan då på att bli sin styvfars arv tagare och det är ingen 
tve kan om att han hade stor nytta av att få Rug mans hjälp och vice versa. 
När Jakob några år senare gifte sig kompo nerade Jonas en tradi tionell bröl
lops dikt, där brud gummen prisas både som plogman och strids man, ganska 
pas sande för en som senare blev adlad och tog namnet Reen hielm.

När Reenhielm efter Rugmans död gav ut medeltida texter hade han 
åtminstone i ett fall fått den senares stora hjälp med kommentarerna. Men 
deras mest intressanta samarbete visade sig i något helt annat.

Den sjuttonde februari år 1667 blev greve Magnus Gabriel De la 
Gardies son, Magnus Gabriel junior begravd, endast tretton år gammal. 
Med anledning av hans bortgång hade två unga män, Jonas Rugman och 
Jakob Istmenius samman ställt och låtit pränta en minnesskrift på åtta 
sidor.Vivetintehurmångadetrycktaexemplarenvar,menidagfinns
det åtminstone två eller tre bevarade.2

Skriften börjar med en prosatext på dryga tre sidor, undertecknad av 
Jakob Istmenius, och följs av en dikt på fyra sidor, tolv strofer på vers
måttet dróttkvætt plus åtta rader och fyra distika på latin, undertecknad 
av Jonas Rugman, den fjortonde februari. Det enastående är att bortsett 

2Textenfinnspåhttps://archive.org/details/KlauguGraturYfir000208872v0JonReyk. 

https://archive.org/details/KlauguGraturYfir000208872v0JonReyk


145Nordens latin

från den latinska strofen så är såväl prosan som dikten på isländska, som 
i samman hanget inte ens blir kallad gammal götska.

Dikten blev åtminstone så välkänd i Uppsala att Uno von Troil tog 
meddeniettavbrevenrörandeenresatillIslandår1772förattförAxel
Leijon hufvud demonstrera vilka metriska mästare islänningarna var. von 
Troil försöker inte förklara texten, vilket passar bra med vad vi vet om 
hans kunskaper i isländska.

En annan svensk akademiker, Gottfrid Kallstenius, gjorde 150 år se
nare ett försök att tolka dikten strof för strof. Dikten, jämte två kortare 
av samma diktare, publicerades med sina förklaringar år 1927 och senare 
forskare har villigt och ofta hänvisat till Kallstenius tolkningar för att 
be kräfta att Jonas Rugman var en föga lyckad diktare. Men faktum är att 
Kall stenius å det grövsta missförstod vissa kenningar och inte verkar ha 
för stått Ist menius och Rugmans syfte. Det är också högst anmärknings
värt att han inte gör det minsta försök att tolka den inledande prosan eller 
se ett samman hang mellan denna och dikten, där en del av förklaringen 
annars tycks ligga.

Prosainledningen ådagalägger en genomförd jämförelse mellan den 
av lidne unge Magnus Gabriel och den kanske inte lika unge men gode 
Balder.3 Gudens föräldrar, Oden och Frigg, hade gjort allt de kunnat för 
att beskydda sin son, deras sorg blev därför mycket stor när det visade sig 
att han ändå inte kunde återkallas från dödsriket för att jättekvinnan Þökt, 
som hon heter i Uppsala-Eddan, vägrade gråta och därmed visa sin sorg.4 
Man kan försöka översätta en liten bit av texten:
Eckialleinaſt fadirochmodergrietoBalldur,utanallirhluter,nemaÞaukt:
ÞennanhatignaIarlinæpaeckialleinaſthansættgaufuguforelldrar,frændur
ogſkilldmenni,utanallirgodir,ſuaogaltfaudurlandit,nemaÞaukt:Þader
aufundarþottin,hangledurſigvidgodramotlæti,þoavinningslauſt.Hiergrata
nuallirgodir,ogþadermakligt.Vareckihanverdurhierſtundligaleingiad
lifa?VoroeckihansdygdirogmankoſtirſuayfirgnæfanligeradBalldurma
hier naliga vikia

(Icke allenast far och mor begrät Balder utan alla saker utom Þökt. Över den 
här höga jarlen skriker inte bara hans högbördiga föräldrar och alla när stående 
utan alla goda människor, och hela fäderneslandet utom Þökt, det är avund
sjukan som gläder sig över de godas motgångar, och ändå utan egen vinst. Här 

3Inledningenharöverskriften”ViðlíkingmillumþesshátignajarlsogherraH.Magnusar
Gabriels De la Gardie og Baldurs ens góða”.
4 Rugman och Istmenius använde förstås Eddatexten som den står i handskriften DG 11 4to.
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gråter nu alla goda, vilket är förtjänat. Var han kanske inte värd att leva ett 
långt jordiskt liv? Var inte hans dygder och andra goda egenskaper så stora att 
Balder närmast ställs åt sidan?)

Ur vår tids perspektiv är det en häftig bild som träder fram: Balder har sin 
mot svarighet i Magnus Gabriel jr. och det betyder självklart att fadern, 
greven De la Gardie, kan jämföras med Oden och grevinnan Maria Eufro
syne, kung Karl X Gustavs syster, får Friggs roll. Om man dessutom 
tänker på att greven hade rykte om sig som mycket bra psalmdiktare blir 
det ännu värre: Oden allfader som lutheransk psalmdiktare!

Detta är kanske inte en helt rättvis tolkning utan lite trångsynt. Den 
lärda överklassen i Nordeuropa hade vant sig vid att använda romersk 
och grekisk mytologi och hjältegalleri: Zeus och Jupiter, Hera och Juno, 
HeraklesochJasonhadevaritrumsrenaifinkulturenlänge.Omdetnu
visadesigattsjälvaAtlantis,Mannheim,hadeståttiUppsala,varförinte
ge de nordiska myterna sin naturliga plats i metaforerna? Oden hade ju 
bott i Sigtuna, eller hur?

Inledningen är undertecknad på ett oklanderligt sätt: ”Skrifað af Jakoppi 
Istmenio” med den latinska dativen efter den isländska prepositionen. Men 
detfinnsanledningattbetvivladessaord.JakobIstmeniushadekanske
fått god undervisning i isländska sedan 1662, men det är ändå ganska 
osanno likt att han formulerat den isländska text som här fyller dryga två 
sidor, ännu mindre klarat sig utan ett enda fel i substantiv, adjektiv och 
verb böjningen. Texten är på fullständigt idiomatisk isländska och skriven 
av en islänning. Det är därmed inte alls uteslutet att Jakob Istmenius 
har skrivit texten på svenska och Jonas Rugman sedan översatt den till 
isländska. De få svecismerna är i så fall mycket förståeliga, Jonas Rug
manhadeunderfleraårendastundantagsvismöttsinalandsmän.Hans
vardags och arbetsspråk var svenska.

Efter prosainledningen följer Jonas Rugmans dikt med en överskrift: 
”Autteríseggjasæti,saknarmannsíranni”,ordsomRugmanhartagit
med som ett talesätt i sin samling, och som Kallstenius översätter med 
”Tomt är det i männens säte (när) det saknas man i huset”.5 Jonas har 
uppenbarligen betraktat dessa versrader som ett ordspråk, som passade 
bra som överskrift över en sorgedikt.6

5 Jonas Rugmans samling av isländska talesätt utgavs av Kallstenius (1927; 1928). 
6HeladiktenutgivenmedutförligaförklaringaravHeimirPálssonfinnsitidskriftenSón 
(2016).
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Dikten på tolv strofer delas innehållsmässigt in i fyra delar: Första 
delen handlar om blodtörstiga djurs sorg när krigshjälten Ragn vald, son 
till Ragnar Lodbrok, stupade och därmed inte kunde ge dem föda. Men 
sedan går diktaren över till människorna som sörjde samma hjälte. Där
ifrån ställer han en retorisk fråga för att diskutera situationen. Om nu 
hed ningarna och blodtörstiga vargar sörjde de sina, vad bör då inte vi, 
som har lärt känna Kristus och blivit bekanta med hans blod, göra? Bör vi 
inte i all ödmjukhet begrunda vår situation och sörja? Hel, det hedniska 
döds rikes drottning, vägrade skicka Balder tillbaka till livet och utan att 
Balder nämns i dikten får vi se parallellen: Hon dräper blint som Höder, 
skiljer varken mellan fattiga och rika eller hopplösa och lovande personer. 
Allafårböjasigförhennesvilja.HonkallasintebaraförHel, utan även 
för Nára nift. Nári var en av Lokes söner och nift är syster. Nu har hon 
tagit till sig den dyrbara Magnus De la Gardie som ändå får sjunga med 
änglarna i Gimlis gård som uppenbarligen har blivit ett himmelrike under 
Guds beskydd.

Kanske hänger det samman på följande vis: Den gode Balder, son till 
den mäktige Oden och hans dyrbara hustru, den sörjande modern Frigg, 
får stanna hos Hel som också tar den vackra och snälla Magnus Gabriel 
De la Gardie från sina älskande föräldrar, som pliktmässigt med alla sina 
vänner och undersåtar sörjer precis som hedningarna gjorde och får sin 
tröst eftersom Kristus har sett till att Magnus Gabriel får vistas bland 
änglarna trots att det var Hel Lokadotter som berövade oss honom.

*

Det är 350 år för sent för att fråga hur de som närvarande vid begrav
ningen reagerade på Rugmans och Istmenius verk, men det som i våra 
ögon eventuellt mest liknar en surrealistisk fars bjöd kanske på andra 
visionerdå.Avstörstvikttycksvaraföljande:
DenOden somkomfrånAsienochbosatte sigmedhustrunFrigg i

Sigtuna var enligt den euhemerism vi möter i Uppsala-Eddan släktfader 
till alla nordiska och till och med nordeuropeiska kungar. Med honom och 
hans folk kom asamålet, gudarnas tungomål som ynglade av sig till alla 
nordiska dialekter, både gammal götska och isländska.

De forntidens hjältar som man kunde hänvisa till var visserligen hed
ningar, men de var ”noble heathens” som man senare kom att formulera 
det. När man sålunda jämförde med Odens och Friggs sorg, Ragnar Lod
broks och Krákas (Áslaug, dotter till Sigurd Fafnesbane) samt asa djurens 
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gråt över Ragnvald, var det frågan om både mäktiga och stor slagna 
personer.
Avstorviktvarsäkerligenocksåattdiktenvarkomponeradmedden

metriska formen dróttkvætt, en så majestätisk form att Uno von Troil 
ansåg dikten kunna tjäna som exempel på den gamla skaldekonsten.

Förmodligen framfördes texterna inte muntligt, men om de hade gjort 
det skulle nog ingen ha förstått mycket mera än om de vore latinsk hexa
meter. Och det var just det man förmodligen hade fått vänja sig vid, att 
höra eller läsa dikter på klassiska språk utan att förstå det som sades eller 
skrevs. Men nu gällde det alltså ett storslaget götiskt språk, det som skulle 
ha förtjänat att kallas nordens latin.
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