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GUNNAR J ÖR N

Simbirskfångens dikter

Stoicism och karolinerfromhet i ett personligt dokument

»Fången i Simbirsk» har i svensk litteraturhistoria använts som pseudonym för 
författaren till några dikter av en karolin, vars namn hittills förblivit en slut
sats. Dikterna har tillkommit i Simbirsk i östra Ryssland, dit författaren förts 
som fånge efter slaget vid Poltava. Första gången de omnämnts torde vara år 
1867 i Gustaf Ljunggrens arbete Bellman och Fredmans epistlar.1 Denne har 
ett kapitel, »Humorn i Konstpoesien före Bellman», där han efter att ha tagit 
upp Israel Holmströms dikter som exempel på karolinsk humor säger sig vilja 
rikta uppmärksamheten på några alster av karolinska krigsfångar. Han nämner 
Simbirskfångens opublicerade dikter och ger en kortfattad karakteristik av deras 
innehåll: »I dem framträder en kraftig krigarhumor, som med fri blick skådar 
sig kring, skämtande över vedermödan... Eget nog finna vi äfven här, att 
religiösa dikter omväxla med stycken av tämligen burlesk art.» Ljunggren av
slutar sin framställning med orden: »----------- som vi förmoda, blifva de snart
allmänheten delgifna».1 2

Detta skedde följande år, 1868, då de utgavs av Martin Weibull under titeln 
Sånger af en svensk fånge i Simbirsk.3 Först då förelåg de alltså i tryck. Av 
Weibulls företal verkar det, som om han fäst Ljunggrens uppmärksamhet på 
det handskrivna häftet.4 Efter publiceringen har dikterna brukat kortfattat näm
nas i de vanliga större litteraturhistoriska handböckerna.5 I sin gradualavhand- 
ling Det carolinska tidehvarfvets komiska diktning ägnade Ewert Wrangel dem 
några sidor, där han i enlighet med sitt arbetes uppläggning i första hand tog 
sikte på de humoristiska inslagen.6 Från en ny synpunkt behandlade dem Martin 
Lamm i Upplysningstidens romantik, där han betecknade dem som ett tidigt 
vittnesbörd om den inriktning mot pietistisk religiositet, som givit de karolinska 
krigsfångarna en plats i de svenska väckelserörelsernas men också i den svenska 
1700-talsdiktens historia.7 Torsten Fogelqvist ägnade dikterna en essä, publice
rad i Allvarsmän och narrar.8 Slutligen har jag funnit hans dikter uppmärk-

1 Gustaf Ljunggren, Bellman och Fredmans 
epistlar, 1867.

2 Ljunggren, a. a., s. 42.
3 Bidrag till det carolinska tidehvarfvets

vittra litteratur... ,  1868. Innehåller I: Sånger 
af en svensk fånge i Simbirsk, utg. av M. Wei
bull, II: Svenska vitterhetsarbeten af Andreas
Rydelius, utg. av F. Braune. Trycket ingick
oförändrat i den s. å. utgivna del 11 av Sam
lade vitterhetsarbeten av svenska författare, utg.
av P. Hanselli. Citeras Hanselli, XI.

4 Hanselli, XI, s. I.
5 De olika upplagorna av Schiick-War- 

burg, III. sv. litt.-historia\ Sylvan-Steffen-Böök, 
Sv. litteraturens hist.\ Ny ill. sv. litt.-historia.

8 E. Wrangel, Det carolinska tidehvarfvets 
komiska diktning, 1888, s. 157 ff.

7 Martin Lamm, Upplysningstidens roman
tik, I, 1918, s. 77 f.

8 Torsten Fogelqvist, Allvarsmän och nar
rar, 1921, s. 42 ff.
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sammade i Vilhelm Andersens Horats, som ju följer spåren av Horatius genom 
länder och tider.9 Det här nämnda torde vara vad som skrivits om dikterna.

Simbirskfångens dikter erbjuder åtskilligt av intresse och är enligt min me
ning värda en liten specialundersökning. I första hand fängslar väl dikthäftet 
som ett personligt dokument — det ger åskådliga glimtar av mänskliga upp
levelser, som dessutom är infogade i ett högdramatiskt historiskt sammanhang. 
I dikterna möter man såväl yttre händelser och situationer som »inre» upp
levelser — reflexioner och stämningar. En undersökning av hur denne amatör
poet gestaltat sitt stoff bidrar vidare till att belysa, vad en litteraturintresserad 
ung svensk av vad man kan kalla bildad klass läst omkring år 1700, vad han 
upplevt och smält av denna läsning, hur den påverkat hans livssyn och hans 
sätt att ge uttryck åt denna, när han själv började skriva. Jag kommer att 
främst ägna uppmärksamheten dels åt den litterära bakgrunden, spåren av 
författarens beläsenhet, dels åt tanke- och trosinnehållet, som efter Lamm brukat 
betecknas som pietistiskt. Det kan emellertid vara lämpligt att inledningsvis 
beröra några andra fakta och problem.

I

Dikterna publicerades som ovan nämnts 1868 av Martin Weibull, som i sitt 
företal också beskriver handskriften, redogör för dennas historia och söker fast
ställa, vem författaren var. Editionen är omsorgsfull och pålitlig. Weibull har 
noggrant följt handskriftens text — den enda avvikelsen är, att han numrerat 
dikterna. Trycket är välgörande fritt från felaktigheter.

Handskriften finns i Lunds UB under beteckningen Ms W  4:0, 4. Den är 
en i starkt läder bunden anteckningsbok på 87 kvartoblad i formatet 16 X 20 cm. 
Häftet har enligt Weibull kommit i Lunds Universitets ägo ur prosten Anders 
Lanaeri samlingar. Denne har skrivit sitt namn på första sidan med dateringen 
Ifwetofta d. 18 julij 1796, gjort några anteckningar på de två första bladen, 
som tydligen varit tomma, och paginerat häftet med början på tredje bladet.

De första 99 av de paginerade 170 sidorna i häftet innehåller 31 dikter, 
skrivna av samma hand — »fången i Simbirsk». Den första dikten börjar med 
upplysningen att fångarna nu anlänt till Simbirsk, i den sista säger förfat
taren farväl till staden och talar om, att det kommit order om uppbrott till 
Sibirien.

Dessa 31 dikter utgör Simbirskfångens poetiska alstring. Resten av häftet 
— från s. 100 — innehåller också vers, 17 dikter, skrivna i Tobolsk av en 
annan officer. Denne har tydligen av någon anledning övertagit boken under 
transporten från Simbirsk till Tobolsk, efter framkomsten till det sibiriska fång
lägret fortsatt att skriva i den och fört den med sig hem efter krigets slut. 
Genom honom har manuskriptet räddats till Sverige.

Simbirskfångens ungefär hundra sidor är ett mycket prydligt aktstycke. Hand
stilen är regelbunden och tydlig, skrivaren har haft välskurna, spetsiga pennor,

0 Vilh. Andersen, Horats, IV: 3, Kbhn 1951, s. 215 f.
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använt ett gott, hållbart bläck, håller regelbundna radavstånd och marginaler. 
I fråga om stavning och interpunktion visar handskriften en anmärkningsvärd 
konsekvens med tillämpning i stort sett av de stavningsregler, som Urban 
Hjärne utarbetade på 1690-talet. Han har tydligen väl tillgodogjort sig den 
skolundervisning han fått.

Av de 31 dikterna har 19 mer eller mindre formen av brev, därav 10 till 
namngivna adressater. Det förefaller troligt, att de också överlämnats till dessa 
— flera av dem har en mycket personlig ton. Själva manuskriptet är utan tvekan 
en renskrift; i det finns inga överstrykningar eller ändringar. Huruvida dik
terna kommit till i den ordning de förekommer i häftet, är ju inte möjligt att 
fastställa, men att döma av innehållet är detta nog fallet. Nummer I verkar 
skriven inte långt efter ankomsten till Simbirsk, alltså i början av året 1710. 
I nummer IX heter det, att tolv månader gått sedan slaget vid Poltava, den 
bör således vara skriven sommaren 1710. Nummer XVIII talar om en julbjud
ning, XIX är en nyårsdikt, och i XX tackar författaren adressaten för ett jul
gille — dessa bör ha kommit till omkring årsskiftet 1710-1711. Nummer 
XXVIII, som handlar om Kristi lidande, vill man förlägga till passionstiden 
1711. I nummer XXX skildras, hur våren börjar märkas, och XXXI är, som 
nämnts, ett avsked från Simbirsk, som de svenska fångarna bröt upp ifrån i 
april 1711.

Manuskriptet saknar titelblad, och varken för Simbirskfångens eller Tobolsk- 
fångens alster finns på något ställe angivet, vem som skrivit dikterna. I sitt 
förord sökte Weibull lösa gåtan och utpekade som den troligaste författaren 
till de 31 första dikterna löjtnant Georg Henric von Borneman vid Norra 
Skånska kavalleriregementet, till de 17 sista ryttmästare Georg Mallien vid 
samma regemente.1 Hans argumentering har godtagits och förefaller också i 
mycket ha fog för sig. Någon absolut visshet har emellertid inte kunnat vin
nas, och jag lämnar i denna uppsats identiteten därhän. Att författaren varit 
officer är säkert, eftersom endast officerare var förlagda till Simbirsk; själv 
meddelar han som ovan nämnts, att han varit i fält i tio år och ännu inte fyllt 
trettio. När det gäller frågan om författarens bildning, erfarenheter, andliga 
intressen och livssyn utgår jag således enbart från vad dikterna kan upplysa om.

Ser man på sakinnehållet i Simbirskfångens dikter, kan man å ena sidan 
konstatera, att dessa på ett par undantag när anknyter till eller på något sätt 
anspelar på karolinernas situation, alltså fångenskapen, men å andra sidan att 
de trots detta erbjuder en ganska rik omväxling. Jag vill belysa detta med en 
innehållsförteckning med av mig gjorda rubriker. Jag räknar med att en sådan 
kan ha värde för läsaren också vid vissa punkter i den följande analysen.

I. Versbrev till kamraten Palmfelt. Kåserande tillbakablick på deras krigsupplevelser 
fram till fångenskapen.

II. Lantlivets lycka. Parafras över Horatius’ andra epod och Opitz’ Lob des Feldt- 
lebens med anknytning till fångarnas oroliga tillvaro.

III. Versbrev till kamratkretsen. Kåseri över ett tänkt ölgille.
IV. Till Palmfelt. Med utgångspunkt från kamratens svåra tandvärk anställer förf 

allvarliga reflexioner över livet som en serie lidanden.

1 Hanselli, XI, s. III.
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V. Till Palmfelt. Med utgångspunkt från ryktet om uppbrott till Astrakan liknas 
livet vid en ständig mödosam resa. Soldatlivets möda.

VI. Till onämnd adressat. Kåserande sonett över fru Brincks allt för långa barn
säng.

VII. Med utgångspunkt från kamraten Schmidts resa till Moskva för att skaffa pengar 
kåserar förf. över vänskapen och lyckans föränderlighet.

VIII. »Öfwer Konungen.» Parafras över psalm 20 i Psaltaren med bön om hjälp 
för Sveriges folk.

IX. Minnesdikt med anledning av ettårsdagen av slaget vid Poltava. Krigsminnen och 
reflexioner, avslutade med bön till Gud om hjälp.

X. Till Palmfelt. Reflexioner över lyckans nyckfullhet.
XI. Till Palmfelt. Parodisk klagosång i burlesk stil över förbudet mot ölbrygd.
XII. Med utgångspunkt från ett förbud mot umgänge med de ryska kvinnorna ges 

en i burlesk stil hållen karakteristik av dessa. Hyllning till hemlandets kvinnor.
XIII. Till kamraten Mannerberg. Reflexioner över vägen till ett dygdigt liv, delvis 

i kåserande stil.
XIV. Till onämnd adressat. Förf. sänder »Telemacs bedriffter» och kåserar över kär

leken.
XV. Till onämnd adressat. Tack för en inbjudan till gille. Maning att dricka.
XVI. Till onämnd adressat. Kåseri om versskrivning.
XVII. Till Mannerberg. Reflexioner över människolivet och vägen till vishet och 

dygd.
XVIII. Till onämnda adressater. Önskan om god julhelg.
XIX. Nyårsdikt. Reflexioner över tidens flykt och förgängligheten i jordisk ära, 

rikedom och vällust. Bön till Gud om ett bättre år.
XX. Till onämnda adressater. Tack för ett gille. Löfte att göra bot för fylleri.
XXI. Till onämnd adressat. På tyska. Reflexioner över livet med Télémaque som 

utgångspunkt.
XXII. Reflexioner om vägen till dygd och sinnesfrid.
XXIII. Nyheten om pesten i Sverige. De svenska flickornas klagan över krig och 

farsot.
XXIV. Till Mannerberg. Reflexioner över liv och dygd.
XXV. Parafras över psalm 126 i Psaltaren med bön om befrielse.
XXVI. »Jephtadh Dotters klagan.»
XXVII. »En Andelig Wijsa.» Syndabekännelse och bön om förlåtelse.
XXVIII. »En Andelig Wijsa.» Om Jesu försoningsdöd.
XXIX. Bön till Gud om förlossning.
XXX. Vårens ankomst. Klagan över fångarnas hårda öde.
XXXI. Till Mannerberg. Farväl till Simbirsk.

Simbirskfångens dikter har någon gång kallats dagbok.2 Som synes är det 
inte på något vis fråga om en fortlöpande redogörelse för upplevelser i stil 
med vad man möter i Karolinska krigares dagböcker. De flesta dikterna har 
reflexionslyrisk karaktär. Man kan i fråga om innehållet urskilja några olika 
kategorier eller rättare återkommande inslag, men det bör påpekas, att endast 
ett fåtal dikter är fullständigt enhetliga i fråga om ämne och ton.

I en grupp, närmast omfattande I, V och IX, finner man tillbakablickar 
på de senaste årens händelser, soldatminnen från fälttågen, särskilt det sista i 
Ryssland. Dessa minnesbilder är inströdda i dikterna. Det finns inte heller som 
i en del av karolindagböckerna några individuella upplevelser, endast vad hären 
i gemen varit med om. Den gemensamma bakgrunden, fälttåget, förutsättes 
bekant. De insprängda erinringarna ger några huvuddrag i det stora skeendet.

Ett annat och betydligt mer omfattande inslag berör fångarnas tillvaro i

Fogelqvist, a. a., s. 46.
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Simbirsk. Inte heller därvidlag är det fråga om att direkt skildra hur fångarna 
haft det — dikterna är ju riktade till kamrater i fångenskapen. Verklighets
troheten kan verifieras genom källor av annan och mer objektiv art.

En del av de dikter, som ger glimtar av miljön, är hållna i humoristisk stil 
— dikthäftet betraktades ju till en början som ett uttryck för karolinsk humor. 
Humorn är inte särskilt originell, den rör sig kring de två outslitliga motiven 
flaskan och flickan, naturligt nog med tanke på miljön och brevkaraktären. I 
ett par dikter (XI, XII) är det burleska uttryckssättet påfallande, t. ex. i detta 
porträtt av den ryska kvinnan:

En gurka, pumpa, och en ojämn anckarstock,
Ett styckfaat, oxhöfd, åhm, en heydelbergertunna.
Ett skråbockzansicht, stort, widlöfftet, stinnt och puset;
En gåler panna och en tegelfärgad hy;
Par hängand kindbeen som the woro utaf bly,
En näsa framför alt som är af klara koppar3

I häftet skymtar åtskilligt av de svenska officerarnas vardags- och helgtillvaro 
i Simbirsk, där de tydligen haft stor rörelsefrihet. Författaren tackar för in
bjudningar till andra fånghushåll4 och bjuder vid julen 1710 själv till gille,5 
han talar om sin stuga, som han verkar ha varit ensam om,6 han nämner ängar, 
där han vandrat i många tankar, och säger i en dikt, att om de får de väntade 
pengarna, ska de fara ut till Volgas holmar och taga »Pålskan, madam Taub» 
med sig i laget.7

Underrättelser utifrån möter inte ofta i häftet, fastän brevväxling mellan 
fångorterna och hemlandet enligt källorna förekom i överraskande stor ut
sträckning.8 I nyårsdikten 1711 klagar fången över att fienden erövrat Sveriges 
bästa land och hotar Stockholm,9 och i nummer XXIII återkommer han till 
nyheterna om idel motgångar. Dikten handlar om en annan olycka, pesten, 
som brutit ut i Stockholm 17 io.1 Dikten är tydligen skriven i början av året 
1711. Den har delvis formen av en dröm, i vilken författaren är förflyttad 
till Stockholm och där möter en skara flickor, som utbrister i klagan över 
pesten och kriget. Småningom övergår deras klagan i bittra reflexioner över 
det öde, som övergått dem. De önskar sig samma lott som sina pestdöda systrar, 
så att plågan finge en ända. Kriget har dräpt fäder, bröder, män och lämnat 
kvinnorna till pestilentians ris. De män och kvinnor, som skonats och kanske 
en gång träffas, kommer då att vara »frusna gubbar och jskalla kiäringar».2

Pestdikten belyser vilken uppgift verklighetsdetaljerna i Simbirskfångens dik
ter har: nästan alltid är dessa detaljer infogade som exempel i författarens be
traktelser. Det har ingen direkt relationskaraktär. Därmed är också sagt, att dessa 
detaljer är tätt knutna till det tredje inslaget: reflexionerna över människans 
tillvaro. Det framgår av innehållsförteckningen ovan, att detta inslag starkt 
faller i ögonen, vilket med hänsyn till reflexionsdiktens dominans under skedet

3 Hanselli, XI, s. 31. ger in russis chen G ef an gens ch af t (Nordis che
d A. a., s. 46. Studien, II, Greifswald 1922).
5 A. a., s. 43. 9 Hanselli, XI, s. 45.
6 A. a., s. 69. 1 A. a., s. 53.
7 A. a., s. 16. 2 A. a., s. 55.
8 Jfr E. Bergelin, Karls des Zwölften Krie-
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i och för sig inte är så egendomligt. Ofta utgår författaren från någon hän
delse i fångarnas tillvaro, då han ger form åt sina betraktelser. I dessa möter 
man välkända ämnen: livet som en serie lidanden, livet som en ständig farofylld 
resa, Fortunas blindhet och nyckfullhet, tidens flykt och dödens ofrånkomlig
het, alltings förgänglighet och fåfänglighet, kampen mot de egna begären för 
att nå den dygdiges överlägsna sinnesfrid. I nära anslutning härtill kommer 
de kristligt religiösa betraktelserna över olyckorna som en korsskola, som Guds 
rättvisa straff för övermod; uttryck för ånger, syndmedvetande och tro på Guds 
nåd genom Kristi försoningsdöd. Till idéinnehållet återkommer jag senare.

Bland dikterna med övervägande allvarligt innehåll finns en grupp, där inte 
bara enskilda uttryck och tankegångar utan dikterna i sin helhet bygger på 
litterära mönster ur världslitteraturen, är mer eller mindre parafraser. Num
mer II, som är en ljus målning av lantlivets lycka, återgår i sista hand på 
Horatius’ andra epod med Opitz’ Lob des Feldtlebens som mellanled. Num
mer VIII har som rubrik Öfwer Konungen och hänvisar i överskriften till 
»Psalm. 20 exg.». Den är en parafras över psaltartexten. Detsamma gäller 
nummer XXV med rubriken Then 126 Davidz Psalm. Dikten handlar om 
fröjden och tacksamheten, när Herren befriar Zions fångar. Jephtadh Dotters 
Klagan står som rubrik för nummer XXVI — den bygger alltså på Domar
bokens berättelse om Jefta i kapitel II. Säkerligen fanns här någon mer ome
delbar förebild — motivet var vanligt i tysk barockdikt.

Det sist nämnda inslaget aktualiserar frågan om simbirskdikternas förebilder 
och litterära bakgrund över huvud taget. Som alltid när det gäller denna tids 
poesi måste man härvid räkna med de svårigheter, som hänger samman med 
att mönstren var allmänt accepterade och i det oändliga efterbildade.

Som ovan påpekats utgörs de flesta av Simbirskfångens dikter av versbrev 
— samlingen står i det fallet ganska ensam i samtida svensk diktning. Av de 
31 dikterna är tredjedelen inte brev. Undersöker man dessa, finner man, att i 
fråga om de flesta förbjuder själva motiven brevformen. Nummer II är en 
parafras över Horatius’ andra epod eller Opitz’ Lob des Feldtlebens, nummer 
VIII och XXV är psaltarparafraser, nummer XXVI — Jephtadh Dotters Kla
gan — är också en lyrisk parafras, för nummer XXVII och XXVIII står rubri
ken En andelig Wijsa, och nummer XXIX, som börjar med orden O Högste 
Herre Gud!, är helt igenom en bön. Man kan utan tvekan säga, att brevformen 
präglar samlingen. Redogörelsen för innehållet visar också, att det inte är fråga 
om fingerade brev av heroidtyp, sådana som samtiden kände från Hofmann 
von Hofmanswaldaus dikter. Simbirskfångens dikter är riktade till namngivna 
eller inte namngivna personer i kamratkretsen, de anknyter till av adressaten 
kända, verkliga händelser och diskuterar i anknytning härtill gärna moralfilo
sofiska spörsmål.

Det litterära brevet — på vers och på prosa — var ju vid denna tid en i 
hög grad levande konstart och hade varit det i flera århundraden. Petrarca 
hade pånyttfött genren, bl. a. ställt samman tre böcker Epistolae metricae,3 
riktade till vänner, och fått många efterföljare. De två klassiska mönstren

3 Vilh. Andersen, Horats, II, Kbhn 1940, s. 38.
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var ju Cicero och Horatius, som varje bildad europé under renässansens och 
barockens tid var väl förtrogen med. I fråga om versbrevet hette förebilden 
Horatius’ Epistolae. Då jag anser, att Simbirskfången haft dessa som mönster, 
kan det vara lämpligt att erinra om några drag i den romerske skaldens kända 
verk.

Formen för Epistolae är det personliga brevet — alla dikterna har namn
givna adressater, och det är tydligt, att skalden håller på brevkaraktären. Per
sonliga förhållanden, som berör skalden eller adressaten eller mer direkt dem 
bägge, får sitt självklara utrymme; tonen växlar efter innehåll och mottagare. 
I breven diskuteras med förkärlek moralfilosofiska spörsmål, skalden lägger — 
ofta i kåserande ton — fram sin med tiden vunna syn på den sanna livsvis- 
domen med personligt väl sammansmälta inslag från stoisk och epikureisk filo
sofi. Under hänvisningar till tidens flykt och dödens ofrånkomlighet betonar 
han värdet av förnöjsamhet och vis ståndaktighet i livets skiften, ständigt upp
repade satser i barocktidens didaktiska poesi.

Några exempel kan vara belysande. I första bokens andra brev, riktat till 
Lollius Maximus, berättar Horatius, att han just läst Homeros och funnit 
honom vara en mera vis lärare än alla filosofer. Iliaden utmålar furstarnas 
dårskaper och folkens lidanden. I Odysseus gestalt framställs ett mönster av 
självkontroll och mod. Det är tid att vakna till medvetande om vikten av att 
leva rätt och ägna sig åt studier och dygd. Till Numicius skriver skalden om 
värdet av en upphöjd sinnesro som det högsta goda i livet och påminner om 
att hur rik man än är, så väntar döden på oss alla. I första bokens elfte epistel 
till Bullatius framhåller han, att det inte är platsen man lever på, som är av
görande för om man lever lycklig utan sinnelaget. Förnöjsamheten kommer 
en att trivas överallt, heter det i brevet till Iccius. Till privatlivets sfär hör 
ett sådant brev som det femte i första boken, där Horatius inbjuder Torquatus 
till en enkel måltid på Augustus’ födelsedag och talar om, vad han kommer 
att undfägna gästen med.

Det finns enligt min mening en påfallande allmän släktskap mellan Hora
tius’ Epistolae och Simbirskfångens versbrev. När denne i nummer XIX till
önskar adressaten att under det kommande året få återse Skåne och ta sin maka 
i famn, anställer han betraktelser över furstarnas dårskaper och de olyckor 
dessa drar över folken:

Hwad är, O Kungar, I så stora krig om fören,
Förhärjen Rijken, folck, och många land förstören,
Utgiuten menskiors blod, begåån så grymma mord?4

I en dikt, riktad till Mannerberg, där han diskuterar, hur man skall nå dygdens 
mål, som är »En obeskriflig lust, en outsäijlig roo», påminner han om Odys
seus’ son:

N är som Ulyssis Son then wijsa Mentor hörde

Dess wäg då honom städz till dygdens tempel förde5

Författaren läser vid denna tid Fénelons Télémaque så som Horatius läste 
Homeros — för att vinna livsvisdom. I den sista dikten talar han om att han

4 Hanselli, XI, s. 44. 5 A. a., s. 41.
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i fängelseorten Simbirsk, som han ständigt längtat att få lämna, lärt sig »at 
åg i fångskap wara glad». Liksom Horatius inbjuder Simbirskfången i en dikt 
några vänner till en enkel måltid — i det horatianska brevet är det med an
ledning av Augustus’ födelsedag, i den karolinska dikten med anledning av 
julen.6

Huruvida fången medvetet haft Horatius i tankarna, då han givit sina dikter 
den form de fått, är svårt att leda i bevis. Man kan naturligtvis fråga sig, 
om den unge officeren, som varit i fälttjänst sedan före tjugoårsåldern, verk
ligen kunde vara så bevandrad i romersk poesi. Vad han gått i för skola eller 
vem han haft som informator är ju obekant. Den nya skolordningen av år 
1693 upptar emellertid läsning av Horatius’ Epistolae både i trivialskolan och 
på gymnasiet och föreskriver träning i latinsk versskrivning redan i trivialsko
lans femte klass.7 Dessutom förefaller det rimligt, att om Simbirskfångens skol
gång avslutades strax innan han gick i fält, just den väl inlärda skolkursen 
skall ha varit det litterära stoff, som varit mest levande för honom, när han i 
fångenskapen började syssla med versskrivning. Vad denna skolkurs framför 
allt omfattade, var de romerska skalderna, bibeln och psalmboken. Dessa verk 
torde också ha satt de djupaste spåren i hans diktsamling.

Mig förefaller Simbirskfångens dikthäfte vara ett gott svenskt prov på det 
horatianska versbrevets genre. Åtskilligt i dikternas uppläggning, t. ex. det sätt 
på vilket författaren infogat de realistiska detaljerna i sammanhanget, får sin 
förklaring av genren.

Horatius torde emellertid också ha satt andra spår hos Simbirskfången. Ett 
karakteristiskt exempel erbjuder nummer XXX, den näst sista dikten, tydligen 
skriven då de första vårtecknen började märkas:

E n w in te r å ter till sin  än d a  sacktlig  lider,
D ess skarpa k iö ld  taar af, dess h w ita  snö sm ältz  b o rt

N u  lägger m areken  b o rt th en  h w ita  w in tren s slöi ja,
Sig p ryder h e rr lig t u t, b lir  brokog , fager, g rön ,
Sig teer m ed  rosers p rå l, m el lillie r , tusendschön,
H w ars b lom strand  fäg rin g  kan båd sinn  och ögon n ö i j a --------------- 8

Man kan jämföra denna skildring med några av de vårstämningar, som före
kommer i Horatius’ Carmina, t. ex. första bokens fjärde ode eller fjärde bokens 
sjunde ode. Vårbilderna hos Horatius är ofta antitetiskt förknippade med re
flexioner över förgängligheten i mänskligt liv. Även hos Simbirskfången är 
vårbetraktelserna infogade i ett kontrastsammanhang — de interfolieras oupp
hörligt av uttryck för bitterhet och sorg:

Fast w åh ren  lo fw ar a lt hw ad  en kan  gö ra  nögd,
Så kom m er dock till oss ey någon  lust och frö g d .9

Vad här berörts vid jämförelsen mellan Simbirskfången och Horatius är lik
heter av mera allmänt slag. På ett ställe i häftet möter man emellertid en

0 A. a., s. 42. 8 Hanselli, XI, s. 66.
7 G. Brandell, Det svenska undervisnings- 9 A. a., s. 67. 

väsendets historia, II, s. 340 f.
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direkt parafras av en Horatius-dikt. Det är den andra dikten, om vilken Vil
helm Andersen i sitt ovan nämnda verk Horats säger: »der er meget nasr ved 
at vsere en Oversaettelse af Beatus ille».1 Dikten återgår otvivelaktigt på den 
andra epoden, men sammanhanget är mer komplicerat än översättningens.

Simbirskfångens dikt börjar:
O! h u ru  säll är then , som  frj från  a lt bekym m er 
K an  i s itt eget huus sin  egen h erre  boo!
T h en  ga ln a  lustars agg u tu r sitt h iä rta  rym m er 
O ch n iu te r hoos sig sielf e tt nö ijsam t Sinnetz roo.
T h en  fadrens arfw edel i fred  och s tillh e t brukar,
B eflitar sig städz om  th en  gam la red lighet;
T h en  nögd  sitt bo rd  m ed m aat i röda trä faa t dukar,
Ey u ta f to k o t fiäs och fåfäng  p ru n ck an  w eet.2

Hos Horatius lyder de i barockens Europa ofta citerade och parafraserade 
första raderna:

B eatus ille q u i p rocu l negotiis 
U t prisca  gens m orta lium ,
P aterna  ru ra  bobus exercet suis 
Solutus o m n i f e n o r e ----------------

Horatius’ bekanta dikt är i sina slutrader möjligen en drift med hans tids mo
derna landsbygdssvärmeri, kanske med vännen Vergilius, som just då blivit fär
dig med sin landsbygdsdikt Georgica. I epoden finns ingen karaktärsskildring av 
bonden, endast en målning av hans idylliska tillvaro. I andra horatiusdikter 
möter emellertid bonden som representant för förnöjsamhet, livserfarenhet och 
lekmannavisdom. Den litterära idealbilden av lantmannen träffar man ju i 
Georgica, där de spridda dragen skapar bilden av en personlighet:

U n g d o m en , van  v id  få behov, är h ä rd ig  i m ödor,
G u d arn as d y rk n in g  ren , och fäd ren  i vördn ing . Astrea,
F lyktig  från  jo rden , lem nade sist de lan d tlig a  tjällen .

A ld rig  fascernas ståt och a ld rig  K onungars p u rp u r 
In tryck  g jo r t p å  hans själ, ej rän k o r of söndrade bröder 

----------------D en  rikas
Ö fw erflöd , den  to rftigas b ris t ej såra hans öga,
U ta n  den  fru k t hans träd , hans jo rd  m ed v illig h e t b ära  
Skördar h an  nöjd . O skyldig  h an  k än n er ej lagarnas hårdhet.

G en o m  sin  f l i t  h an  föder sitt land  och den  husliga  skaran.

B arnen  h än g a  o m k rin g  hans hals m ed väx lande kyssar,
Seder och oskuld  bryda hans h u s ----------------3

Vergilius ger alltså en klar och entydig idealbild. Bonden är förnöjsam, 
bryr sig inte om prakt och rikedom, oskyldig som han är intresserar honom 
inte rättvisans hårklyverier. Hans hem ter sig som en solig idyll — oskuld 
och goda seder pryder det. Han är trägen i sitt arbete. Ungdomen är van vid 
få behov, dyrkar gudarna och vördar sina fäder.

1 Vilh. Andersen, Horats, IV: 3, s. 215. 3 Vergilii Bucolica och Georgica, övers, av
2 Hanselli, XI, s. 3. G. J. Adlerbeth, 1814, s. 86 ff. 6

6 — 61154053 Samlaren 1961



8 2 GUNNAR JORN

Denne Georgicas idealiserade romar bonde möter man ju alltsedan Petrarcas 
tid ofta i europeisk diktning, förknippad med reflexioner kring enslighetens 
och förnöjsamhetens värde under ständiga hänvisningar till de romerska klas
sikerna. Via nederländsk och tysk diktning går hans väg till Norden. Som 
förmedlare intresserar i detta sammanhang närmast några dikter av Martin 
Opitz, som snabbt blev kända i Sverige.4 År 1623 lät Opitz trycka två dikter 
med lantlivet som motiv: Zlatna och Lob des Feldtlebens, som bägge intogs i 
hans följande år utgivna Teutsche Poemata.

W ohl dem und mehr als wohl, der weit von streit und Kriegen,
Von Sorgen, Angst und Müh, sein vattergut kan pflügen,5

Så lyder de första raderna i Lob des Feldtlebens — eller Lust des Feldtbaues 
— som är en utsmyckad parafras av den andra epoden — om man undantar 
de satiriska slutraderna i denna, finns inte en enda enskildhet i epoden, som 
Opitz inte har använt, och ordningsföljden är alldeles densamma. Opitz har 
emellertid ersatt epodens stämningsbrytande slut med en allvarlig reflexion, 
att han skattar den tillvaro han skildrar mycket högre än de förnämas liv. 
Hans dikt vill vara en verklig lovsång över lantlivet och dess utövare. Här 
och där har han fogat in verser, som ger en karakteristik av bonden. Hans lant
man är rädd om sitt oberoende, ger inte bort sin frihet för en handfull gunst, 
är en hederlig man, söker inte göra svart till vitt, är fri från avund, fast i sin 
förtröstan på Gud och fruktar inte döden.

Denna karakteristik stämmer väl överens med den Vergilius ger i Georgica, 
och i en tillägnan, som föregår Lob des Feldtlebens, har Opitz också hänvisat 
till Georgica. Han har hämtat detaljerna från den andra epoden, tankegången 
från Georgica.

Opitz’ lantlivsdikt var väl känd i Sverige under 1600-talet.6 En direkt be
arbetning av Lob des Feldtlebens möter man i den vittre amiralen Verner 
von Rosenfelts år 1686 utgivna diktsamling Den vaksammes ro eller lustiga 
ledsamhet under titeln Om landtlefvernes beröm, som Simbirskfången kan ha 
läst.

Dennes parafras följer i fråga om disposition och huvuddrag helt mönstren. 
När det gäller bondens arbetsliv tar Simbirskfången emellertid inte med de 
sakliga detaljerna i Horatius’ och Opitz’ dikter men är betydligt utförligare 
än Rosenfelt och ger en fylligare skildring av livet på en svensk gård. Både 
bonde och miljö är svenska — liksom hos Rosenfelt. Att som Vilhelm Ander
sen kalla dikten en »Oversaettelse» av Beatus ille är knappast riktigt. Hans 
bonde har otvivelaktigt horatianska drag, men den närmaste förebilden torde 
vara Lob des Feldtlebens. Hans bondeidyll har inte samma verbala överens
stämmelser med denna som Rosenfelts har men förefaller mig konstnärligt 
stå denna närmare. En ny upplaga av Opitz’ Weltliche Poemata hade givits 
ut år 1690. Simbirskfångens förtrogenhet med tysk vers visas bl. a. av nummer 
XXI i samlingen, som är skriven på välformade tyska alexandriner. Den hand

4 Gunnar Castrén, Stormaktstidens dikt- drucke deutscher Litteraturwerke 189-192,
ning, 1907, s. 10. 1902, s. 25).

5 Martin Opitz, Teutsche Poemata (i Neu- 0 Castrén, a. a., s. 10.
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lar om Télémaque och slutar med en önskan, att fången och hans kamrater 
liksom denne en gång skall få återse sitt land:

D as gebe G o tt, dass w ir aus d ie so schw ere banden ,
In  die w ir so viel m ü h  u n d  trübsal ausgestanden,
B ald m öchten  w ieder frey m it hertzens freude gehn,
U n d  unser V a tte r lan d t m it fro h en  äugen  seh n !7

En liknande önskan avslutar Opitz’ ovan nämnda Zlatna, som har ett med 
Lob des Feldtlebens besläktat innehåll:

O  liebstes V atte rlan d t, w ann  w erd ’ ich in  d ir leben?
W a n n  w irs t du  m eine fre u n d ’ u n d  m ich m ir w ieder g eb en?8

Vid sidan av de romerska klassikerna bör man vänta sig spår av en annan 
litteratur, som Simbirskfången från skoltiden varit förtrogen med — bibeln 
och psalmboken. Att fången använt tiden i Simbirsk till förnyat bibelstudium 
ger han en direkt upplysning om i en dikt (XX), där han som botgöring för 
onykterhet säger sig vilja läsa bibeln från början till slut.9 Vid sidan av det 
starkt märkbara inslaget av religiösa betraktelser innehåller samlingen också 
några bibelparafraser.

Två av dessa bygger på psaltartexter, det under 1600-talet vanligaste under
laget för bibelparafrasering. Nummer VIII i häftet har som rubrik Öfwer Ko
nungen och hänvisar till Psaltarens tjugonde psalm, som inspirerat åtskilliga 
fler än Simbirskfången. Alltsedan 1500-talet fanns i de svenska psalmböckerna 
en parafras över denna text, i 1695 års psalmbok nr 38, som i sin tur återgår 
på en av de franska hugenottpsalmer, som utkom på 1560-talet, och som 
kännetecknades av rytmisk omväxling och lättlärda melodier.1 Från psalm
bokens sångbara strofer skiljer sig Simbirskf ångens alexandrindikt i hög grad. 
Han har visserligen för ovanlighetens skull använt en strof — den Malherbeska 
— men dikten har helt igenom läsprägel. Den är också betydligt längre, han 
anknyter till det svenska folkets nödläge och slutar med en bön om att Gud 
måtte avvända allt ont från »wårt Swerje».

Man kan konstatera, att författaren följer gången i bibeltexten och använder 
ord och uttryck, som direkt hämtats ur denna. Emellertid visar det sig, att 
inte alla bibliska uttryck i dikten kommer från den tjugonde psalmen. Han 
säger om den högfärdige fienden, att denne förlitar sig

U p p å  sitt footfolcks taal, p å  sina R esenärer.2

Ordet resenär förekommer inte i Psaltaren, däremot hos profeterna, exempelvis 
hos Jesaja: »We them som draga neder til Egypten efter hjelp, och förlåta 
sig uppå hästar, och trösta uppå wagnar, at the månge äro, och uppå resenärer, 
therför at the fast starcka äro» (31: 1). Ordet »säte», som möter i början 
av dikten, finns inte i psaltartexten, däremot hos Jeremia (14: 21). Ordet »ögna- 
sten», som hos Simbirskfången får symbolisera, hur Herren ser på sin smorde, 
återfinner man inte heller i den tjugonde psalmen, däremot i den sjuttonde.

7 Hanselli, XI, s. 48. 1 Emil Liedgren, Svensk psalm och andlig
8 Opitz, a. a., s. 242. visa, 1926, s. 128, 131.
0 Hanselli, XI, s. 47. 2 Hanselli, XI, s. 18.
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Fler exempel skulle kunna ges, som visar att hans dikt vittnar om en allmän 
förtrogenhet med bibeln och förmåga att använda dess språk.

Den andra psaltarparafrasen utgörs av dikt nummer XXV — författaren hän
visar till Then 126 Davidz Psalm. Ämnet är betecknande — psalmen handlar 
om Isarels barns glädje, när Herren befriar Zions fångar. Bibeltexten följs 
nära.3

En tredje dikt, för vilken författaren har en direkt hänvisning till Gamla 
testamentet, är nummer XXVI med rubriken Jephtadh Dotters klagan. Den 
bygger alltså på berättelsen i Domarbokens elfte kapitel — vars offermotiv 
inspirerat många diktare under renässans- och barocktiden.4 Simbirskfångens 
dikt är lyrisk, är således inte någon parafras, rubrikens »klagan» anger dess 
anknytning till en vanlig barockgenre. Johanna Porwig har i sin dissertation 
Der Jephtastoff in der deutschen Dichtung påpekat, att intresset mot slutet av 
1600-talet förskjutes från faderns samvetskonflikt till den unga, orörda kär- 
lekslängtande flickans förtvivlan inför döden.5 Simbirskfången låter i sin dikt 
Jeftas dotter bittert klaga över att behöva offras, innan hon upplevt kärleken:

Jag  af m in  faders h an d  tän ck t rä tta  n ö ije t b ida,
I lo flig  k iä rlek  see en  b ru d g u m  w id  m in  sida;
M en döden  b ru d g u m  är, som  ren a  C ran tzen  tar,
För b ru d g u m  m ig  b estäm bt e tt b lo d ig t a ltar w ar:
M in  m orgongåfw a b lir  th en  hw assa o fferkn ifw en ,
A f grym m a styngnet b lir  m ig  första  kyssen g i f w e n --------------- 6

Jag har inte funnit någon självständig svensk behandling av motivet i det 
tryckta material jag gått igenom. År 1700 hade emellertid kommit ut »Hielte- 
Bref. På tyska sammanskrefne af Christian von Hofmanswaldau och nu mera 
försvenskade», vari man finner dikten Jephte Dotters Tårar. Hofmanswaldaus 
dikt förefaller mig vara det närmaste mönstret, men vare sig Simbirskfången 
har läst den i översättning eller original, är hans egen dikt självständig. För 
honom har ämnet tydligen haft en personlig accent — på flera ställen talar 
han om att hans ungdomstid rinner bort utan hustru och hem och bekänner 
i en dikt, att han har sin svendom kvar.7 Jeftas dotter har fått ge uttryck åt 
vad han själv känt. De svenska flickorna i drömdikten om pesten i Stockholm 
tolkar samma känslor som Jeftas dotter.8

Simbirskfångens dikthäfte visar alltså författarens förtrogenhet med romersk 
och biblisk poesi och vittnar också om att hans litteraturstudium måste ha 
omfattat tysk vers. De enda böcker, som han nämner — om man undantar 
bibeln — är emellertid två franska verk: de la Serres »dödzenz tanckar» och 
»Telemacs bedriffter». Dessa har han säkerligen läst i översättning. Av de la 
Serres betraktelsebok fanns två svenska översättningar från 1670-talet.9 Den 
första överflyttningen till svenska av Fénelons Télémaque kom däremot först

3 A. a., s. 58. 8 A. a., s. 55.
4 Johanna Porwig, Der Jephtastoff in der 9 Jean Puget de la Serre, Tanckar om evig- 

deutschen Dichtung. Diss. 1932. heten .. . öfwersatt aff Th. Hiärne, 1677.
5 Porwig, a. a., s. 38. Jean Puget de La Serre, Tanckar om evig-
0 Hanselli, XI, s. 60. heten, förswänskade aff Petro Brasck, 1677.
7 A. a., s. 37.
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1721. Det fanns emellertid en tysk,1 och det förefaller troligast, att det varit 
denna, som cirkulerat bland fångarna i Simbirsk. Jag återkommer till de franska 
böckerna i samband med diskussionen av tankeinnehållet.

Det är svårt att fastställa fångens beläsenhet i svensk poesi. Han nämner i 
dikterna i ett skämtsamt sammanhang ett enda svenskt »författarnamn», den 
herostratiskt ryktbare Sven Dahl. Vers, språk, metaforik och motiv tycks mig 
dock vittna om en viss allmän förtrogenhet med svensk dikt. Det finns särskilt 
en skald, som man ofta tycker sig höra bakom en del av häftets dikter. Det 
är Samuel Columbus, vars Odae Sueticae hade tryckts tillsammans med Kingos 
psalmer och kommit ut i flera upplagor. Hos den i klassisk poesi grundligt 
bildade Columbus finns förtrogenheten med Horatius’ poesi och tankevärld — 
kongenialiteten uppmärksammades ju tidigt. Här och där hos Simbirskfången 
tycker man sig höra ekon från Odae Sueticae. I en dikt diskuterar han med 
Mannerberg om hur ynglingens tankar ständigt växlar mellan övermod och 
missmod och utvecklar tankegången i traditionella bilder:

Så länge lyckans gunst ett medgångswäder sänder,
Som skeppet för tu skiöt i hambnen sänder inn,
En dierf förmätenhet sig opp i hiärtat tänder,
Han blåses opp, han yfz, och pyser i sitt sinn.
Men om ett olyckzmoln sig uti lufften samlar,
Som med ett dunderslag dess mod till jorden slår,
Så blir han häpen, rädd, och öfwerända ramlar.1 2

I Columbus’ andra ode görs samma reflexion:
Står seglet fullt och stint, yfs man man af lyckan good 
Hvar våg då höi jer opp vårt arma, stållta Mood;
Strax Lyckan vidrig är, haar Modet sagdt go-Natt:
Förtviflan, sorg och harm haar då dess rum besatt.3

Man kan också jämföra tankegången i Columbus Kärleksprijs med den Sim
birskfången utvecklar i sin hyllning till de svenska kvinnorna,4 eller fångens 
moralfilosofiska reflexioner med dem man möter i sådana dikter i Odae Sueticae 
som Verldenes Förvansklighet, En naturlig döds-Betrachtelse, Werldenes wand- 
ring m. fl. Det är ju emellertid fråga om allmänna överensstämmelser.

Av intresse för bedömningen av den unge amatörens poetiska bildning är 
ett studium av vers, språk och stildrag i dikthäftet. Han använder nästan genom
gående alexandrinen, som ju var det dominerande versslaget i svensk poesi 
sedan 1670-talet. De enda undantagen är karakteristiskt nog några dikter med 
religiöst innehåll, t. ex. nummer XXVIII, En Andelig Wijsa, där han har en 
4-radig strof med 5-taktiga jamber, inte ovanlig i psalmdiktningen.5

Simbirskfången är enligt min mening en anmärkningsvärt god versifikatör. 
Visserligen finns, särskilt i de tidigare dikterna, åtskilliga knaggliga verser, men 
de sätter inte sin prägel på samlingen. Han tycks ha varit medveten om de

1 Staats-Roman . . .  Lebens-Beschreibung Te- 
lemachi . . . durch . . .  de la Mothe-Benelon 
in frantz. Sprache beshrieben . . .  ins Deutsche 
übersetzt, 1700. (Enligt Catalogue Général.)

2 Hanselli, XI, s. 39.

3 Hanselli, II, s. 37.
4 Hanselli, XI, s. 33. Jfr Hanselli, II, s. 49.
5 Otto Sy Iwan, Den svenska versen jran 

1600-talets början, 1925, s. 92.
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gängse kraven på alexandrinsk vers och haft förmåga att fylla dem. Cesurens 
plats växlar, men detta var ju vanligt hos stormaktstidens poeter. Elisionerna 
av typen skull’, kund’, mång’ är inte påfallande många, snarare tvärtom, rim
men är vanligen rena, den valda rimflätningen i varje dikt konsekvent genom
förd. Språket är i stort sett välvårdat, stavning och interpunktion korrekta.

Flertalet av de för barockpoesien typiska inslagen förekommer i dikthäftet 
och används med urskillning och smak. Antitesen är vanlig både i det enskilda 
uttrycket och i kompositionen. Utom de konventionella metaforerna möter man 
liknelser och allegorier. Författaren använder metonymi, oxymoron och kiasm, 
han gör bruk av drömmotiv och fråge-och-svar-formuleringar, när han utvecklar 
en tankegång. Däremot är allusioner på antik mytologi mycket sparsamma, 
men de exempel som finns visar, att detta inte beror på okunnighet.

Dessa stildrag finns framför allt i dikthäftets reflexionspartier i samband 
med ett tankeinnehåll, som också i många avseenden är tidstypiskt.

Det har framhållits som karakteristiskt för vad som brukar kallas barock
diktning, att denna uttrycker upplevelsen av tidens flykt, av alltings obestän
dighet och förgänglighet och dödens makt. Det är inte bara nyårsdikten (XIX), 
som innehåller betraktelser över tidens snabba flykt och dödens välde. I denna 
dikt liknas tiden vid örnen, nordanvinden, forsen, och i en vers dyker en av de 
mest uttryckfulla bilderna upp:

Hwad hafwa wij utaf then tid som fram är runnen?
En mörck ihogkomst, drömm, en skugga snart försvunnen.6

Ingen av de gängse formlerna saknas: ubi sunt-frågorna om världens store 
och mäktige, benhusets demokrati, ärans, rikedomens och vällustens fåfäng- 
lighet.

Till dessa betraktelser över det mänskliga livets intighet ställer Simbirsk- 
fången frågor om människans rätta väg i en sådan tillvaro. I en del dikter 
framträder klart av stoicismen präglade formuleringar om hur man vinner 
»sinnetz roo thet högsta goda». I andra framhävs den kristna tanken på livet 
som en förberedelse för en annan tillvaro med hoppet om frälsning genom 
Kristi offerdöd. Tankegångarna ligger ofta sida vid sida.

Med utgångspunkt från här antydda idéinnehåll vill jag i det följande söka 
fastställa, i vad mån dikthäftet kan sägas ge uttryck åt Simbirskfångens egen 
personliga syn på tillvaron. Jag kommer därvid att speciellt ägna uppmärk
samhet åt arten av den religiositet, som hans dikter visar.

II
Det iögonenfallande moraliskt-religiösa inslaget i Simbirskfångens dikthäfte, 

som påpekats i det föregående, kan sägas vara tidstypiskt. Hans reflexioner rör 
sig inom den litterära allmänningen i fråga om tankegångar och poetiska ut
tryck. Om man med utgångspunkt från betraktelserna söker fånga det per
sonligt upplevda och anammade, hans egen livssyn, möter man därför samma 
svårigheter som i fråga om en mycket stor del av reflexionslyriken från detta 
auktoritets- och formbundna skede.

6 Hanselli, XI, s. 43.
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Att dikthäftet emellertid inte är en stilövning eller ett poetiskt lärdomsprov, 
torde ha framgått. Dess innehåll sluter sig tätt till verkliga personliga upp
levelser. Han ger också utryck åt känslor, som dessa upplevelser aktualiserat, 
t. ex. längtan till hemlandet och till ett liv i fred och ro. Att dessa itererade 
och intensiva uttryck är subjektiva, torde inte råda något tvivel om.

Svårare är att urskilja, vad som i författarens reflexioner över liv och död 
är konventionella, tidspräglade fraser eller uttryck för mer personliga åsikter. 
Som det senare har emellertid betraktelserna uppfattats av dem, som tidigare 
behandlat dikthäftet.

Redan Ljunggren och Wrangel, som ju i första hand såg dikterna som ut
tryck för karolinsk humor, lade märke till det religiösa inslaget men nämner 
det mer i förbigående.7 När Lamm i Upplysningstidens romantik, första kapitlet, 
avsnittet Pietistsekterna och deras psalmdiktning, ägnar Simbirskfången ett par 
sidor,8 är det givetvis just religiositeten i dikterna han uppmärksammar och 
som han ställer samman med den starka strömning av pietism, som de karolinska 
fångarna greps av. Han skriver, att pietismen vann sina flesta och ivrigaste 
anhängare bland de fångna karolinerna, som fann sin enda tröst i uppbyggelse- 
böckerna, skrev av Arndts Sanna Christendom från pärm till pärm, bildade små 
konventiklar, sjöng psalmer och läste Franckes postilla. Han talar om att hos 
en del av dem råder en nästan asketisk religiös stämning och att deras brev 
andas gudsnådlighet.9 Om Simbirskfången fäller han omdömena »friskare» och 
»naturligare» men fastslår, att det är fråga om »samma religiösa grundupp
fattning» utan att närmare exemplifiera eller motivera omdömet.

De som efter Lamm har uttalat sig om dikterna har i likhet med honom 
betraktat den livssyn de ger uttryck åt som pietism. Så Fogelqvist i sin ovan 
nämnda essä.1 Han skisserar den pietistiska religiositetens utvecklingsschema och 
finner, att Simbirskfångens dikter pekar fram mot »pietistisk botstämning och 
pietistiskt känslosvärmeri», »avspeglar denna kris i dess begynnelsestadium». 
Han är dock medveten om att dikterna inte ger någon »pietistisk totalbild av 
bön, ånger, skuldmedvetande och försakelse», att man inte kan »tala om om
vändelse i den kvalificerade mening, som pietisterna själva däri inlägga». Han 
konstaterar: »Hos fången äro motsatta stämningar ännu blandade.»2

I Ny illustrerad svensk litteraturhistoria, andra delen, säger Fehrman om 
Simbirskfången: »Den pietistiska religiositeten har satt djupa spår i det be
gynnande 1700-talets diktning. Så i den religiösa poesi, som skrevs av en av 
karolinerna i den ryska fångenskapen, Fången i Simbirsk, allmänt identifierad 
som Georg Henrik von Borneman.»3

Simbirskfångens religiösa poesi karakteriseras alltså som pietistisk eller i 
varje fall av pietismen påverkad med vad detta innebär i fråga om författa
rens livssyn.

När man vill söka närmare bestämma karaktären av Simbirskfångens i dik
terna uttryckta religiositet, måste man givetvis bortse från de många konven

7 Ljunggren, a. a., s. 42; Wrangel, a. a., s. 1 Fogelqvist, a. a., s. 42 ff.
157 ff. 2 A. a., s. 53.

8 Lamm, a. a., s. 76 ff. 3 Ny ill. sv. litteraturhistoria, II, s. 62.
0 A. a., s. 76.
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tionella uttryck, som har sin grund i att den karolinske författaren-officeren 
liksom alla svenskar på den tiden självklart var kristen och lutheran, talade 
och skrev det »kristna» språket. Man måste närmare studera de ställen, som 
har direkt formen av bön, eller där han anställer religiösa betraktelser.

Den åttonde dikten, som från andra synpunkter berörts i det föregående,4 
är ju en parafras över den tjugonde psalmen i Psaltaren. Den ansluter sig 
nära till bibeltexten och är fylld av bibliska vändningar. Bland dessa finner 
man också uttryck för glädje över Guds vedergällande straff över rikets 
fiender:

Så lä re  w ij ock få m ed  nögda ögon skåda,
H u u r H e rren  neder w ill w år F iends h ö g fä rd  tråd a  
O ch stö rta  ned  thess m od:
W å r t  swaga taal lä r  p å  th en  stora ho p en  w in n a  
E n h ä rlig  seger, och p å  m areken  ro fw et fin n a  
R ö d t u ta f theras b lo d .5

Den gammaltestamentliga stämingen är alltså bevarad i parafrasen.
Det är värt att lägga märke till att den första dikten med genomgående 

religiöst motiv är en psaltarparafras. Alltsedan reformationen var Psaltaren 
en huvudkälla för religiös protestantisk lyrik. Redan 1540-talets svenska psalm
häften innehåller psaltarpar af raser, och för varje ny utgåva ökas antalet.6 Som 
redan nämnts, finner man i 1695 års rikspsalmbok en 1500-talsparafras över 
den tjugonde psalmen, som av Liedgren betecknats som »förmodligen den 
storslagnaste kungssång och fosterlandspsalm, som diktats på svenskt språk före 
1800-talet».7 Simbirskfången bör ha känt till denna. Den vedergällningsför- 
hoppning han ger uttryck åt i sin dikt var han förtrogen med också från andra 
psalmer i rikspsalmboken, t. ex. i den parafras över den åttioandra psalmen, 
som där är nr 75. I denna talar Gud till jordens väldige:

M en  iagh  skal stö rta  eder n id h  
A f edart stora w älde 
A t jo rden  skal th e r bäfw a w id h  
T å  iagh  eh r w edergäller.

I skolen döö som  m enn isk io r 
O ch fa lla  som  tyranner:
T h e  segerlöse p å  jo rdene 
L iggia fö r h u n d  och ram m er.

Även denna är en 1500-talsparafras.8
Under hela 1600-talet bevarar Psaltaren sin inspirerande roll för svensk 

psalmdiktning — ännu i 1695 års rikspsalmbok är antalet psaltarpar af raser 
stort, inte mindre än ett hundratal. Och dragningen till Psaltaren märks inte 
bara i den kyrkliga församlingssången; psaltarpar af raser möter man ofta i 
tidens religiösa lyrik.

Med pietismens inbrott skedde en markerad förändring, som Liedgren ut
trycker på följande sätt: »Först pietismen har i princip brutit med densamma 
och sökt en rent nytestamentlig orientering.»9

4 Jfr ovan, s. 83. 7 A. a., s. 131.
5 Hanselli, XI, s. 18. 8 A. a., s. 124.
6 E. Liedgren, Svensk psalm och andlig 0 A. a., s. 145.

visa, 1926, s. 134.
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I fråga om mönster och innehåll ansluter sig alltså Simbirskfångens psaltar- 
parafras till 1600-talets traditioner.

Den närmast följande dikten i häftet (nr IX) är en minnesdikt med anled
ning av slaget vid Poltava. Författaren uttalar i denna på flera ställen sin syn 
på nederlaget som ett av Gud bestämt och sänt straff över hären och folket, 
ett straff som man förtjänat genom svåra synder. Länge nog hade Guds nåd 
stått öppen men av folket förkastats i övermod och förmätenhet:

Fördenskull wille Gud oss ögonskenlig wijsa
At Han then Eenda war som förr oss segren skiänckt,
Men at han oss nu för wår högmod straffa tänckt,
På thet wij lära sku allenast honom prijsa.1

Gud kunde inte längre lida deras ondska och sände därför i sin vrede hoptals 
plågor över dem, ett rättvist straff för synderna. I slutet av dikten övergår 
betraktelsen i bön:

Tu Stora Eenda Gud, som skickar allt och lagar,
Som werlzens styrsell i Tin Allmacktz händer bär

W ij haa förtörnat Tig, Tin wrede rättwis är,
Thet haat rättrådigt, som Tu till oss arma bär,

W ij bedie Tig, Förlåt, tillgif wår skuld,
W ar oss en Fader god, barmhärtig, nådig h u ld .. .1 2

Tankegången är rent ortodox: den syndfulla människan underkastad Guds 
oryggliga lag och rättvisa vedergällande dom, manifesterad också i kollektiva 
olyckor, såsom krig och nederlag. I fråga om det religiösa innehållet står den 
i samklang med Psaltaren och har väl också skrivits vid ungefär samma tid 
på sommaren 1710 som den föregående psaltarparafrasen.

Liknande tankegångar möter man ju i svensk diktning åren efter Poltava,3 
men fråga är, om simbirskfångarna vid denna tid kan ha hunnit få del av 
vad som diktats i hemlandet. Det fanns emellertid en omfattande och välkänd 
diktning om kriget som ett Guds straff, vilken Simbirskfången bör ha gjort 
bekantskap med. Ett par mansåldrar tidigare hade Tyskland härjats av ett lång
varigt krig, som givit starka ekon i den tidens tyska poesi. Denna poesi hade 
i hög grad stått som mönster för svenska skalder under hela 1600-talet. Mitt 
under det trettioåriga kriget skriver Martin Opitz Trostgedicht in Wieder
wertigkeit des Kriegs.4 Han ställer i denna fram kriget som Guds straff för 
människornas synder:

Er straffet billich uns durch Fewer, Krieg und Schwerdt,
W eil wir auch uns von Ihm zu bösen abgekehrt.
W ie lange hat er doch die Heucheley geduldet?
W as mag er uns doch thun, das wir nicht wohl verschuldet?

Das Gute fliehen wir das wir doch solten fassen 
Das Böse lieben wir das wir doch solten hassen:

1 Hanselli, XI, s. 20. 4 Martini Opitii Geistliche Poemata, Am·
2 A.a., s. 23. sterdam 1645, s. 265.
3 Liedgren, a. a., s. 338 ff.
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D ru m b  sind  d ie Felder jetz t gan tz weiss von T o d en b ein en  
D ru m b  h ö rt m an  üb era ll B rand, M ordgeschrey  u n d  W ein e n ,
D ru m b  sind  zugleiche w ir u n d  unser schönes L and 
D es Feindes T yranney  gegeben  in  die H and .
D och  w ird  der grosse Z o rn  n ich t n u n  u n d  ew ig w ären ,
Er w ird  sich w id eru m b  g ar g n äd ig  zu  uns kehren ,
D er V atte r seine Schar:

So scheine m ir n u n  zu  m it deiner G nadensonne,
Lass den zerkn isch ten  G eist em p fin d en  F reud  u n d  W o n n e .5

Jag har ovan6 hävdat sannolikheten av att Simbirskfången för sin parafras 
över Horatius’ andra epod som närmaste förebild använt Opitz’ bearbetning 
Lob des Feldtlebens. Där gällde det en Opitzdikt, som var mycket välkänd. 
Det är emellertid inte osannolikt, att han känt till också dennes Trostgedicht 
— Opitz’ verk hade ju kommit ut i flera utgåvor under 1600-talet, och hans 
rangställning som poet var obestridd. I saknad av uppgifter om fångarnas biblio
tek i Simbirsk kan man inte veta, om fången haft Opitz tillgänglig, då han 
skrev sina dikter, men han kan ha läst honom tidigare och möjligen haft av
skrifter. Åtskilliga överensstämmelser är påfallande. I Trostgedicht övergår på 
samma sätt som i poltavadikten betraktelser över mänsklig synd och Guds 
rättvisa vrede i direkt bön om barmhärtighet och vädjan till hans faderliga 
godhet.

Det finns emellertid många ekon av det trettioåriga krigets hårda slag i 
tysk litteratur med just den tankegång, som får uttryck i poltavadikten. En i 
Sverige mycket känd skald var Johann Rist. Hans psalmer översattes, hans hyll
ningsdikter till Gustaf Adolf hade väckt uppmärksamhet, hans drama Friede
wünschende Teutschland har säkerligen stått som förebild för Samuel Brascks 
skådespel Mars Germanicus Victus.7 Rist har bland andra av kriget inspirerade 
reflexionsdikter en, som handlar om Magdeburgs förstöring och som övergår 
i en bön. Vad som hänt är Guds rättvisa straff över människornas ondska:

N u n  H err, d u  grosser G o tt, w ir h aben  diess v erd ien e t 
U n d  was d e in  G rim m  m it uns nochm ehr u n n d  m eh r b eg in n e t 
D u  straffest deine  F reu n d ’ auch w ol in  so lchen Z o rn  
U n d  w ilt doch g le ichw ol n it, dass 'jem an d  sei v e rlo rn .8

Simbirskfången ber i slutet av poltavadikten Gud stå konungen bi, så att 
denne kan övervinna sina övermodiga fiender — då skall man i Sverige lova 
Gud med endräktig tunga.9 I Rists magdeburgdikt heter det:

A ch H err, s tre it u n sern  S tre it u n d  beuge ja  den  N ack en  
D er Feind , auch schlage sie gan tz  g rim m ig  auf d ie  B acken,
So p re isen  w ir d ich  stets.1

Hos såväl Opitz och Rist som Simbirskfången blandas på gammaltestament
ligt vis vedergällningsönskningar med tanken på kriget som av Gud pålagda 
prövningar och straff. Det vore lätt att öka dessa exempel. För i tysk poesi

5 A. a., s. 269. 8 H. Cysarz (utg.), Vor- und Frühbarock,
0 Jfr ovan, s. 82. 1937, s. 241.
7 G. Ljunggren, Svenska dramat, 1864, s. 9 Hanselli, XI, s. 25.

495 f. 1 Cysarz, a. a., s. 241.
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bevandrade svenskar fanns alltså färdiga mönster, när det gällde att ge uttryck 
åt här berörda tankegångar. Att Simbirskfången behärskade det tyska språket 
och läst tysk vers, är inte bara ett antagande. Hans alexandriner i den på tyska 
skrivna nummer XXI flyter väl så lätt som hans svenska — det är sannolikt, 
att hans skolning i versskrivning i hög grad skett med tyska förebilder för 
ögonen.

1 fråga om det religiösa innehållet i poltavadikten stämmer detta överens 
med ofta uttalade tankegångar hos diktare i det trettioåriga krigets Tyskland, 
vilka därvidlag samtidigt gav uttryck åt en av krigets elände och prövningar 
väckt strömning inom tysk religiositet.2 Kriget blev den hårda men nödvändiga 
korsskolan. Först det stora nordiska kriget kunde ge svenskarna liknande er
farenheter och förmå dem att söka svar på samma frågor.

Nästa dikt, som ger direkta uttryck för författarens religiösa tro, är beteck
nande nog också en återblicksdikt, nyårsdikten 1711 (nr XIX). Däremellan 
ligger utom några kåserande visserligen ett par allvarliga reflexionsdikter men 
av allmänt moralfilosofiskt innehåll.

Efter att i nyårsdikten ha anställt betraktelser över alltings förgänglighet 
och i samband därmed uttalat sin förkastelsedom över kriget och de furstar, 
som släpper lös härjningarna över folk och land vänder han sig till Gud med 
bön om fred:

M en  h im len s store G ud : T u  som  a lt seer och skåder,
Som  m ed T in  A llm ackts h an d  u tö fw er rijk en  råder,
T u  a lla  K ongars K ong , och H errars  H erre  äst,
T in  w ijsh e t w eet hw ad  som  oss usla tiän a r bäst.

L ät m ed  th e t g am la åh r och k rig e t än d at b lijfw a,
T h e t nya lä t oss fred  och å ter roo  oss gifw a,
P å  th e t rä ttfä rd ig h e t och fr id  sig kyssa må,
O ch w ij m ed  g läd ie  T ig  och fägnad  p rijsa  få .3

Någon förändring i arten av fångens religiositet sedan poltavadikten ett halvår 
tidigare kan inte utläsas. Psaltaren står fortfarande som inspirationskälla och 
förebild, när han vänder sig till Gud — dess uttryck och bilder infinner sig 
spontant. Bilden »På thet rättfärdighet och frid sig kyssa må» förekommer i 
en parafras över åttiofemte psalmen redan i 1572 års psalmbok, och författaren 
kan ha läst och sjungit den ur rikspsalmboken:

Så skal ock san rä ttfä rd ig h e t 
Kyssa fr id en  m ed g am m an .4

I 1703 års bibeltryck lyder texten: »Ack! at jag höra måtte thet Herren Gud 
talar: At godhet och trohet mötas tilsamman, rättfärdighet och frid kyssas.»

Efter nyårsdikten, som är helt ägnad allvarliga betraktelser och som jag 
återkommer till från andra synpunkter, blir det religiösa inslaget mer markerat. 
I någon mån torde man kunna läsa ut den personliga bakgrunden. Den närmast 
följande (nr XX) är ett versbrev med ett visst kåserande anslag men vittnar 
också om botstämning, som visserligen kan sägas ha bondångerns stämpel.

2 K. Holl, G e sa m m e lte  A u fsä tze , III, 1928, 3 H a n se lli, XI, s. 45.
s. 314. 4 169.5 års p sa lm b o k , nr 77.
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Han tackar för ett julkalas, då han »svärmat» och säger sig vilja göra bot för 
fylleri genom att läsa bibeln från pärm till pärm. Han ber också att få låna 
de la Serres »dödzens tanckar». Tydligen läser han också vid denna tid Fénelons 
Télémaque, som nummer XXI handlar om. Nummer XXII-XXIV har liksom 
denna heltigenom allvarligt innehåll men utan biblisk-kristen accent. Sedan 
följer emellertid fem dikter, XXV-XXIX, med bibliska motiv och klart reli
giös prägel. Två av dessa har berörts i det föregående, parafrasen över Psalta- 
rens psalm 126, i allt väsentligt lik den över tjugonde psalmen, och Jephtadh 
Dotters klagan,5 i vilken senare tyngdpunkten ju ligger på det mänskligt- 
psykologiska planet. För de två följande har författaren som rubrik En Andelig 
Wijsa, och det kan sägas, att de i någon mån har visans subjektiva tonfall. 
Skall man, som jag har gjort, räkna med att ordningsföljden i dikthäftet ger 
hållpunkter för dikternas tillkomsttid, skulle dessa »visor» ha skrivits under 
passionstiden 1711, alltså ha föranletts av tankar över påskens innebörd. Att 
dikternas allvarligare prägel under våren 1711 samtidigt avspeglar en allvarli
gare sinnesstämning hos författaren är all anledning att förmoda — fången
skapens tristess och ovissheten inför framtiden gav tillräckliga orsaker. Den 
ibland lekfulla, kåserande tonen i de tidigare dikterna försvinner. Frågan är 
dock, om denna allvarliga sinnesstämning skall karakteriseras som pietism. Det 
kan vara skäl att granska de två andliga visorna just ur religiös synvinkel.

Nummer XXVII är en Faders-dikt med botstämning. Den riktar sig till 
Gud, mot vars »Helga budord» den bofärdige syndat. Författaren litar dock 
till fadershjärtats godhet, fast han vet sig inte vara värd någon nåd:

T y h aar iag ock d ärm ed  fö r tiä n t T in  sto ra  w rede,
T it t  g rym m a tuck tans rijs  och n äp st iag  b illig t lede,
Jag  in te t an n a t är än  stra ff och p låg o r w ärd ,
O ch a t m in  synd m ig  haad  i dödzens b o ijo r sn ä rd .6

Hoppet om nåd vilar på Kristi försoningsdöd. Det är första gången denna 
tanke förs fram och över huvud taget första gången Jesu namn förekommer 
i häftet:

Jag  syndat h aar m o t T ig , m en  Jesus m ed sin  p in a  
P å  korset lid e t h aar fö r alla  synder m in a ;7

Därför kan han med tillförsikt se framåt. Tankegången är ju allmänt kristen 
och luthersk.

Den andra andliga visan, nummer XXVIII, är den enda Jesusdikten i häftet, 
den enda dikt, i vilken författaren vänder sig till, talar med Jesus, inte med 
Gud Fader.

O  h u ru  stoor h aar dock T in  kärleek  w arit 
O  Jesu, at T u  från  T in  h im m el fa rit

H ij t  ned  till oss och taget m andom  ann;
T it t  h iä r ta  då w ist u ta f älskog brann .

Han beskriver Kristi pina och utropar med tanke på att denna led för män
niskornas skull:

5 Jfr ovan, s. 84. 7 A. a., s. 63.
6 Hanselli, XI, s. 62.
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O k iärleek , som  båd siäl och sinne tröstar!
A f h w ilk en  iag från  synd och död är lö s te r;8

I de sista stroferna ber han att alltid kunna ha Jesu offerdöd i tankarna — 
då kan han lugnt gå mot döden.

I och för sig är Simbirskfångens dikt inte märklig vare sig i fråga om tanke
gång eller uttryck. I den nya rikspsalmboken kunde författaren möta många 
liknande Jesus-dikter, t. ex. i Arrhenius’ psalmer, likaså i det protestantiska Tysk
lands andliga diktning under 1600-talet. I fråga om Arrhenius betonar Lied- 
gren frändskapen med den halleska fromhetsriktningen, men användes från 
den synpunkten ordet pietism på hans psalmer, blir begreppet mycket vidsträckt 
och kommer att gälla religiös lyrik, som skapats i Tyskland, Danmark och 
Sverige långt före pietismens genombrottstid.9

Emellertid är det anledning att vid ett studium av Simbirskfångens dikter 
lägga märke till hans Jesus-dikt. Det finns något i förhållande till det före
gående nytt i den, ett religiöst stämningsläge, som inte tidigare fått uttryck. 
Förmodligen är det just dessa andliga visor, nr XXVII och XXVIII i häftet, 
som givit anledning till Simbirskfångens placering i det pietistiska lägret. Det 
kan emellertid anmärkas, att i de återstående dikterna är som strax skall visas 
detta stämningsläge återigen borta. Det förefaller, som om det väckts av påsken 
men inte haft karatären av allt dominerande upplevelse. Han läser tydligen 
ganska mycket under denna tid och inte bara bibeln. Flera dikter visar, att 
han studerat Télémaque, och som nyss nämnts ber han i en dikt få låna de la 
Serres Tankar om evigheten. En del av det ökade allvaret, sensibiliteten och 
uttrycksnyanseringen i de senare dikterna torde få tillskrivas denna läsning.

Den sista dikt i häftet, som har direkt religiöst innehåll, är nummer XXIX. 
Den har helt karaktären av bön men är inte som den närmast föregående riktad 
till Jesus, vars namn inte förekommer, utan till »O högste Herre Gud!». Psaltar- 
prägeln är omisskännlig. Skalden talar om de fångnas nöd, om tyngden av 
deras ok, om deras synd, Guds vredes eld och rättvisa straff, vädjar till den 
faderliga nåden och barmhärtigheten i ödmjuk bön om befrielse. Den kan inte 
kallas parafras, eftersom den så vitt jag förstår inte har någon bestämd psalm 
som förebild, men det är inte svårt att ur Psaltarens många sånger med likartat 
innehåll finna motsvarande uttryck. Ett par exempel kan vara belysande. På 
ett ställe möter man den bibliskt ljudande formuleringen:

W ij fö r w år sto ra  skuld  w år läppars offer bäre
U p p å  T it t  a lta r fram ; h ö r n åd ig t hw ad  w ij bee .1

I Psaltaren, psalm 19, vers 108, heter det: »Låt min muns frivilliga offer be
haga dig, Herre.»

När Simbirskfången utropar:
H u u r länge  w ill T u  då så tijg a  och ey swara?
T it t  an le t g iöm er T u  ifrån  oss usla b o rt»,2

8 A. a., s. 64. thersk Tid. (Inl. till Thomas Kingos Aande-
9 Jfr Oskar Andersen, Dansk Syn paaFrom- lige Siunge Chor, Kbhn 1931, s. XL ff.) 

hed og »Gudfrygtigheds Öv else-» i celdre lu- 1 Hanselli, XI, s. 66.
2 A. a., s. 66.
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påminner detta om åtskilliga skriftställen i Gamla testamentet, t. ex. i Psalta- 
rens trettonde psalm.

Häftets två sista dikter, XXX och XXXI, saknar helt kristetreligiösa inslag. 
Författaren anknyter inga religiösa betraktelser till skildringen av vårens an
komst i nummer XXX och inte heller till avskedet från Simbirsk i XXXI, 
inte ens en bön om Guds beskydd under den förestående farliga färden till 
Sibirien. Egendomligt nog finns några ansatser till att falla in i den kåserande 
ton, som varit försvunnen i de sista tio dikterna.

När det gäller att söka fastställa arten av en anonym författares religiositet, 
är en granskning av det språk han använt för att ge uttryck åt sina upplevelser 
och tankar givetvis av väsentlig betydelse. Tyvärr finns inga stilistiska under
sökningar av den överväldigande del av den svenska 1600-talsmänniskans läs
ning, som de religiösa sångerna och betraktelserna utgjorde. Språk och stil i 
tidens psalmer och andra religiösa dikter har från olika synpunkter berörts 
av åtskilliga forskare, t. ex. Liedgren, Nordstrand, Lamm, men alltid allmänt. 
Det får också här räcka med några enligt min mening belysande fakta.

Man kan då först konstatera, att på de flesta ställen, där Simbirskfångens 
framställning får bönkaraktär, är objektet för bönen Gud-Fader. Ett trettiotal 
gånger riktar sig på detta sätt bönen till den himmelske Fadern. Den utan 
tvekan vanligaste sammanställningen är »Store Gud», vanlig inte minst i tysk 
religiös diktning under 1600-talet. Författaren förstärker ofta uttrycket: »O 
store Himlens Gud», »tu Stora Eenda Gud», »store Herren Gud», »Tu alla 
Kongars Kong och Herrars Herr». Det är alltså fråga om betoning av Guds 
allmakt. Även andra vändningar stryker under denna sida av Guds väsen: 
»... som skickar alt och lagar», »Som med Thin Allmackts hand utöfwer 
Rijken råder». Gudsegenskaper, som författaren dröjer vid, är att Gud är rätt
rådig, rättmätigt vred, han använder sitt »grymma rijs», men också att han 
är barmhärtig, nådig, god, huld. Bibliskt hör dessa uttryck i första hand till 
Gamla testamentets språk.

Namnet Jesus förekommer däremot endast på sex ställen i hela dikthäftet, 
därav fyra gånger i den enda Jesusdikten. All utpräglad pietistisk lyrik är 
starkt kristocentrisk. Liedgren och Bolander understryker detta i fråga om de 
två första svenska pietistiska sångsamlingarna, Lybeckers Mose och Lamsens 
Wisor och den vid Poltava fångne Österlings Evangeliske Läro- och Böne- 
psalmer.3 Ett studium av dessa samlingar visar också, att Jesus-namnet åter
finns inte bara i praktiskt taget varje sång utan i många sånger också i varje 
strof. En rent tillfällig axplockning av strof begynnelser är belysande:

» N u  Jesu, m edan  tid en  är . . .»
»G if Jesu  at jag  all m in  d a g a r . . .»
»Jesu som  så m ild e lig  . . .»
»K om  Jesu  k o m . . .»
»Söte Jesu  jag  h a r k ä n t . . .»

Det är självklart, att man hos Simbirskfången skall sakna de personligt 
intima uttryck, som i så hög grad sätter sin prägel på pietistisk lyrik, sådana 
som »Din lilla siälawänn», »Wår Jesus blid», »Hur söt min Jesus är». Man

3 Liedgren, a. a., s. 343; N. Bolander, Samfund och så n g b o k , 1945, s. 35.
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nalkas inte Gud den allsmäktige på hans höga tron i himmelen med smek
samma ord. Men denna skillnad mellan Simbirskfångens och de verkliga pietis- 
ternas stil anger också en skillnad i arten av deras religiositet.

Enligt min mening ger Simbirskfångens häfte föga belägg för att man skall 
kunna beteckna hans i dikterna uttryckta livssyn pietistisk. Den religiositet 
han ger ord åt i betraktelser eller böner skiljer sig inte från ortodox karolinsk 
fromhet, sådan denna möter oss i religiös diktning från det slutande 1600- 
talet.

Denna slutsats bygger på dikthäftets innehåll. Härtill kan läggas några rent 
yttre fakta. Först år 1713, ett par år efter deportationen till Sibirien, trädde 
de svenska fångarna i kontakt med hallepietismens lärofader Francke, som i 
december detta år mottog brev från dem och under året 1714 skickade böcker 
till dem.4 En viktig roll under den pietistiska väckelsen i Sibirien spelade den 
kapten Fr. von Wreech, som år 1725 gav ut den första berättelsen om fångarnas 
liv i Sibirien.5 Denne tillfångatogs redan flera månader före Poltava och var 
1710-11 förlagd till den långt från Simbirsk belägna staden Klinow, där hans 
omvändelse börjar. Han betonar själv, att hans kristendom vid denna tid ännu 
inte är evangelisk. I sin utförliga berättelse antyder han ingenting om för
bindelse med simbirskfångarna. Den konventikelreligiositet Lamm skriver om6 
börjar först i Tobolsk. Då hade Simbirskfången för längesedan skrivit sina 
dikter, och han själv var förmodligen död.

I ovan berörda dikt XX ber författaren, att »herr magistern» skall skicka 
honom »dödzens tanckar» av de la Serre.

»Den Anderijka Frantsosen» de la Serres religiösa traktat hörde till de 
katolska betraktelseböcker, som var lästa och uppskattade också i protestantiska 
länder. Som redan nämnts utgavs två svenska översättningar på 1670-talet. 
Ove Nordstrandh nämner boken i sin avhandling Den äldre svenska pietismens 
litteratur, kapitlet S. k. äldre praktisk-mystisk uppbyggelselitteratur.7 Han karak
teriserar de la Serre och den likaledes försvenskade italienaren Johannes Bap
tistas traktater som »botpredikningar med himmelens belöning och helvetets 
straff som påtryckningsmedel under framhållande av denna världens förgäng
liga fåfänglighet».

Så vitt jag kan se, finns inte nämnvärda direkta intryck från de la Serre 
hos Simbirskfången. Reflexionerna hos denne över tidens flykt och alltings 
intighet och fåfänglighet hörde till de vanliga i barockpoesien liksom de därtill 
knutna ubi-sunt-exemplen. Dessutom har han sådana reflexioner långt innan 
han nämner de la Serres bok.

Möjligen kan ett ställe i en dikt, förmodligen skriven inte långt efter det 
han bett att få låna »dödstankarna», betraktas som ett eko av läsningen. Fast 
Simbirskfången ofta talar om synd och straff, dröjer hans tankar, om man får 
döma av dikterna, inte så mycket vid de eviga straffen. I hela häftet finns 
endast en dikt, där dessa berörs, nummer XXIV. Det är ett versbrev till Man-

4 G. Kramer, August Hermann Francke, II, den schwedischen Gefangenen in Russland und
1882, s. 181 ff. Sibirien, 1725.

5 Fr. v. Wreech, Wahrhaffte Historie von 6 Lamm, a. a., s. 76.
7 Nordstrandh, a. a., s. 125.
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nerberg, i vilket han diskuterar vägen till vishet och dygd. Han vänder sig 
på ett ställe till dem, »som lustars kiättia föllier». Fröjden är kort, förr eller 
senare kommer samvetskvalen, »som tunga hiärtat skräcker». De kvalen är ett 
förebud »af the fördömdas plåga»

H w ars g räslig  fö rsm ak h ä r i lifw e t af tig  k iänns 
N ä r  h iä r ta t u ta f  ångst och m örck  fö rtw iflan  bränns:
O  hw ilcken  skräck lig  eld! O  en  hee t b rän n an d  lå g a !8

De la Serre utropar efter sin detaljerade skildring av de fördömdas kval: »O 
hwilcken grufwelig och förskräckelig Plåga!»9

Det är de enda rader hos Simbirskfången, där helvetet berörs.

Som ovan påpekats,1 nämner Simbirskfången också ett annat franskt verk, 
Fénelons Télémaque, och det kan vara lämpligt att i detta sammanhang disku
tera spåren av läsningen.

Det är i och för sig ett intressant faktum, att ett exemplar av Fénelons bok 
tydligen fanns tillgänglig för fångarna i Simbirsk. Av boken existerade år 
1710 flera tryck, och som jag tidigare nämnt är det troligt, att det som hamnat 
i Simbirsk var en tysk översättning.2 Simbirskfången talar på flera ställen direkt 
om boken. I nummer XIV sänder han »Telemacs bedriffter» till adressaten 
och säger sig vara trött »på dess långa äfwentyr».3 I nummer XVII tar han 
som exempel på livsvisdom, att Ulyssis’ son rättar sig efter »then wijsa Men
tor».4 Den på tyska skrivna nummer XXI med betraktelser över fångarnas 
öde och över krigets fördärv utgår från Télémaques upplevelser och slutar 
med att författaren säger sig sända adressaten Télémaque, säker på att boken 
hamnar i goda händer. Det är fullt klart, att fången läst boken med stort in
tresse. Därom finns också flera vittnesbörd i hans dikter, inte bara i dem, där 
bokens hjälte direkt nämns.

Det är särskilt på en punkt man tycker sig märka påverkan från Fénelons 
roman, nämligen i omdömena om kriget.

Nummer XIV, där Télémaque först omtalas, bör vara skriven hösten 1710 
— författaren talar i dikten om den stundande julen. I den ovan från religiös 
synpunkt behandlade ny år sdikten (nr XIX) gör han betraktelser över kriget 
av annat slag än tidigare. Han har i dikten talat om förgängligheten i mänsklig 
ära och vänder sig så till furstarna:

H w ad  är, O  K u n g ar, I så stora k rig  om  fören ,
F ö rh ärjen  R ijk en , folck och m ånga lan d  förstö ren ,
U tg iu ten  m ensk iors b lod , begån  så g rym m a m ord?

K u n n  I i E dra  land , i E dra  stora rijk en  
Ey fin n a  ru m  nog  till a t få en m örcker g r af?
Sku I ä n n u  d ä rtill taa an d ra  theras af?
H w ad  h ie lp e r w äl om  I in  lan d  och rik en  tagen?

8 Hanselli, XI, s. 58. 2 Jfr ovan, s. 85.
9 Tanckar om evigheten, försw. aff Petro 3 Hanselli, XI, s. 36. 

Brasck, s. 193. 4 A. a., s. 41.
1 Jfr ovan, s. 84.
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I suckar öfw er Er, och h eta  tå rar dragen,
Så m ånga tusendz lif  til h im len  ro p a  häm bd,
O ch p lågan , h w ilk en  fö r E r g rym het Er bestäm bd.
I täncken  ähra, p rijs  af E der seger w inna,
O ch till th e t stålta  n am n  af stora h ie lta r h inna:
M en  seen I ey th e t roos I såledz effterstå  
I k u n n en  annorledz m ed större äh ra  få?
O m  I Er k ronors g u ll och sp ijro r fredsam t förde.
O m  E dra rijk en s roo  och w älstånd  Eder rörde,
I finge m eer beröm  och e tt odöd lig t p rijs  
Ä n  u ti k rig , som  är th e t största p lågorijs  
H w arm ed  G u d  lan d  och folck u ti sin w rede agar.5

I denna apostrofering till furstarna som anstiftare till krigen uttalar förfat
taren alltså sin förkastelsedom över den fåfängliga ärelystnad, som driver dem, 
och betecknar kriget som »thet största plågorijs». Han har tidigare flera gånger 
berört kriget, talat om soldatlivets vedermöda, om nederlagets bitterhet, bett 
Gud om seger över fienden och betecknat kriget som ett Guds straff, men 
först här möter man en dom över kriget som sådant. Enligt min mening kan 
detta ställas samman med att han under senhösten 1710 läst Télémaque och 
tagit intryck av vad som där sägs.

Den pacifistiska tendensen i Fénelons för den franske tronföljaren skrivna 
uppfostringsroman är ju startk framträdande. Han återkommer flera gånger till 
temat krigets färdärv. Jag nämner här några exempel.

I femte boken berättar Télémaque för Kalypso, hur han på Kreta besvarat 
de vises frågor. En av dessa gällde, vilken konung vore bäst, en krigarkonung 
eller en fredskonung. Télémaque ger företrädet åt den senare: »Un Roi entière
ment tourné à la guerre, voudrait toujours la faire pour étendre sa domina
tion & sa propre gloire, il ruinerait son peuple. A quoi sert-il à un peuple, 
que son Roi subjugue d’autres nations, si on est malheureux sous son régné?»6 
I fjortonde boken har Mentor ett samtal med kungen i Salenta om statens väl 
och uttalar sig då också om kriget: »Un Roi, qui verse le sang de tant d’hom
mes, & qui cause tant de malheurs pour acquérir un peu de gloire ou pour 
étendre les bornes de son Royaume, est indigne de la gloire qu’il cherche, & 
mérite de perdre ce qu’il possédé pour avoit voulu usurper ce qui ne lui ap
partient pas.»7 I samband med skildringen av ett fältslag låter Fénelon Télé
maque utropa: »Helas! s’écriait Télémaque, voilà donc les maux, que la guerre
entraîne après e lle!------------Mais encore pourquoi ces guerres? N’y a-t-il pas
assez de terre dans l’univers pour en donner à tous les hommes plus qu’ils
n’en peuvent cultiver?------------ Quoi donc! une fausse gloire, un vain titre
de Conquérant, qu’un Prince veut acquérir, allume la guerre!------- — Oh!
que les Rois doivent prendre garde aux guerres, qu’ils entreprennent!»8

Fénelons och Simbirskfàngens omdömen om kriget har påfallande överens
stämmelser. Signifikativt är också, att Simbirskfången återkommer till liknande 
betraktelser över kriget i den på tyska skrivna dikten (nr XXI), som ju direkt 
anknyter till Télémaques upplevelser. Det heter i denna:

5 A. a., s. 44 f. 7 A. a., s. 250 f.
0 Les Avantures de Telemaque . . .  Nou- 8 A. a., s. 292. 

velie edition, 1727, lene, s. 85.
7 —  61154053 Samlaren 1961
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O  dass der w er zu  erst h a t k riege angefangen ,
U n d  der im  lo rbeer u n d  tr iu m p h  gedacht zu  p rån g en ,
M ag n im m er ohne k rieg  u n d  ohne p lag en  seyn,
U n d  dass Ih m  S tisiphon  geb die v erd ien te  pein .

D en  rech ten  ru h m  w ird  Euch der w eise M en to r leh ren ,
So n ich t besteh t im  krieg , im  rau b en  u n d  v e rh eeren ;9

Simbirskfångens dikter torde utgöra ett av de första exemplen på inflytande 
från Fénelons roman i svensk litteratur. Några årtionden senare skulle ju boken 
komma att bli den viktigaste förebilden för den första romanen på svenskt 
språk.1

Hos de två huvudpersonerna i den katolske ärkebiskopens uppfostrings- 
roman mötte den fångne karolinen ett personlighetsideal av klassiskt ursprung. 
Många av de grundsatser den vise Menthor strävar att inpränta hos sin lär
junge hör hemma i stoicismens tankevärld, som för den bildade 1600-talsmän- 
niskan i många avseenden sammanföll med kristendomens. Självbehärskningen, 
andens supremati över drifterna, förmågan att med orubbat jämnmod uthärda 
lidande och nå inre frid predikades av kristna filosofer och diktare med ut
tryck och exempel från klassikerna. Det är alltså inte på något sätt egendom
ligt, att man hos den av allt att döma väleducerade karolinens reflexioner 
möter stoiska inslag — stoicismens tankar och språk bör han ha kunnat bli 
förtrogen med både under skolårens Horatius-studier och i den diktning han 
tydligen senare gjort bekantskap med. Trots detta är stoicismen hos Simbirsk- 
fången av intresse som belysning både av tidens bildningsideal och av fångens 
personlighet.

I diktsamlingens reflexionspartier återkommer ett antal ord och uttryck, som 
tydligen är värdebetonade. Det är bland de substantiviska sådana som sinnets 
ro, samvets ro, dygd, dygdens pris, fred, vishet, kyskhet, bland adjektiven fram
för allt stilla, kysk, nöjd. Orden är ju vanliga i tidens reflexionslyrik. Under
söker man frekvensen, finner man, att inte oväntat ordet dygd har främsta 
platsen — det används inte mindre än ett fyrtiotal gånger. Men ordet ro, 
ensamt eller i förbindelserna »sinnets ro», »stilla ro», »söta ro» förekommer 
nästan lika ofta. Uttrycken saknas i de fem dikterna av utpräglat religiös 
karaktär liksom naturligtvis i de kåserande och enbart relaterande partierna. 
På flera ställen använder fången om sinnets ro attributet »det högsta goda», 
och det är tydligt, att han velat understryka sin syn på dess värde. Redan i 
den andra dikten betonas som det mest avundsvärda hos den horatianske bon
den, att denne äger »Sinnetz roo», han skådar havets storm med »stilla ögon», 
avunden stör inte »dess Sinnesroo», han hafwer Sinnetz roo, thet högsta goda». 
Tankegången återkommer sedan.

Det personlighetsideal, som stått för den fångne officeren, är den stoiske 
vise med hans själs jämvikt och oberördhet inför livets olyckor. Att denna in
ställning är den sanna visheten för honom, ger han klara uttryck för:

M an sorg och lu st skall m o o t m ed lik a  sin n en  taga,
Ey fägna sig i lust, ey u ti sorgen k laga .2

9 Hanselli, XI, s. 48.
1 V. Vasemus, Jacob Henric Mörk, 1892, 

s. 17 ff.

2 Hanselli, XI, s. 50.
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Till denna livshållning leder dygden, dygd kommer av vishet, den största 
visheten är att lära känna sig själv, detta gör man i motgångens skola, heter 
det i dikt XXII, där tankegången formulerats i frågor och svar.3 Så söker 
författaren komma till rätta med sitt eget livsöde genom att foga in det i 
stoicismens etiska schema. I några rader i samma dikt ger han resultatet av 
denna själens fulländade ro:

L ät a lla  w äder g rym t p å  land  och w atten  hw äsa,
L ät hafw ets b ö llio r starckt m ed hw ita  fraggan  fräsa,
L ät bergen  fa lla  ku ll, lä t jo rden  räm nas sunder,
L ät in te t höras af än  åska, b lix t och dunder,
L ät döden  w ijsa  sig, oss sådan t a lt ey skräcker,
T y  in te t o n d t ti ll  oss, ey någon  skada räck e r:4

Vägen till detta överlägsna lugn går följdriktigt under ständig kamp mot 
affekterna, särskilt »wällusts starcka ström», »lustars agg och kättia», som är 
huvudföremålet för hans diskussioner med Mannerberg. Han uppmanar emel
lertid vännen att ta det försiktigt, rida sakta i början och vara beredd på att 
halka och falla, att kyskhetens skepp skall lida skeppsbrott mot lustarnas 
klippor. I dessa betraktelser är inte tal om frälsning genom Guds nåd och 
Jesu försoning. Det hörde inte till genrens stil.

Sista gången stoikeridealet manas fram är i samlingens sista dikt, avskedet 
från Simbirsk. Där försäkrar han åter:

Jag  o n d t och g o d t w ill m o o t m ed  lijk a  sin n en  taga.

Han tillägger dock resignerat:
Jag  w ill, om  th e t går ann , th en  k onst är in te t ringa.

Han vill men vet inte, om han kan, fast han beflitat sig att lära sig konsten 
under fångenskapen. Han fortsätter, att om han finner sig ha lärt,

O m  iag  m itt h iä r ta  kan  till sådan s tillh e t bringa,
D å  skall iag  a ld r ig  tig , o kära  stad, förg löm m a,
Som  m ig  h a r sinnetz  roo , th en  bästa gåfw an sk än ck t:5

I fråga om avskedsdikten kan onekligen den fullständiga saknaden av kristet- 
religiösa tongångar förefalla anmärkningsvärd. Situationen, den förestående fär
den till det fruktade Sibirien, tycker man borde ha stämt sinnet till bön. I 
och för sig betecknar emellertid diktens innehåll endast, att någon verklig 
omvändelse inte ägt rum, att arten av fångens religiositet är densamma som 
tidigare. Om en av Samuel Columbus’ dikter — Tröstesång — säger Liedgren, 
att i den »förenar sig de kända horatianska motiven med en enkel luthersk 
barnatro».6 Det är betecknande, att svenska utgåvor av Kingos psalmer från 
denna tid som tillägg innehöll också Odae sueticae med dess blandning av 
horatiansk livsvisdom och kristendom. I allt väsentligt hör Simbirskfången till 
samma andliga typ.

3 A. a., s. 52.
4 A. a., s. 53.

5 A. a., s. 69.
6 Liedgren, a. a., s. 259.



I OO GUNNAR JÖRN

Den här gjorda granskningen av Simbirskfångens dikthäfte har lämnat be
sked om den karolinske officerens litterära beläsenhet och de spår denna lämnat 
i hans vers. Ett annat syfte har varit att genom diktsamlingen komma den 
anonyme författaren själv närmare in på livet. Några resultat vill jag därvidlag 
peka på. Han har otvivelaktigt haft litterära intressen; därom vittnar både 
hans ådagalagda kännedom om antik och modern poesi och hans språkliga och 
versifikatoriska förmåga. Reflexionspartierna och vad man kan kalla de religiösa 
inslagen visar dessutom en strävan att söka använda det inhämtade bildnings- 
stoffet som ett medel att komma till rätta med ett vidrigt öde. Den personliga 
tonen kommer omisskännligt fram. Han söker tröst i det burleska skämtet, i 
de »stålblanka romarcitaten» och i religionen. I fråga om arten av hans reli
giositet har jag inte kunnat finna, att denna har påfallande pietistiska inslag. 
Hans andliga typ hör hemma i svenskt 1600-tal i allmänhet. Det intressanta 
med Simbirskfångens dikthäfte — utom dess belysning av ett personligt livs
öde — är enligt min mening inte den i dikterna manifesterade religiositeten 
utan dessas litterära karaktär.


