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K U R T  J O H A N N E S S O N

Daniel Wallenius, en bortglömd 1600-talspoet

Denna studie skall ägnas en bortglömd poet, Daniel A. Wallenius, och en i 
viss mån bortglömd litterär genre, 1600-talets tillfällespoesi. Ändock torde W al
lenius ha varit ryktbar i sin samtid som Lucidors främste efterföljare i sin dikt
art. Vaga men uppskattande notiser i litteraturhistorien sporrar till efterforsk
ningar. Gustaf Ljunggren, en pionjär i 1600-talsstudiet, känner bara en enda 
dikt av Wallenius, men den vittnar om »obestridliga skaldeanlag», som måste 
ha stäckts av en alltför tidig död.1 Andra forskare i denna generation yttrar 
sig lika berömmande: »Hans skaldegåfva var stor . . .  dessa rim höra till tide- 
hvarfvets allra bästa.»1 2 Gustaf Castrén omnämner åtminstone Wallenius som 
en produktiv tillfällesdiktare;3 Collijns bibliografi över 1600-talslitteraturen från 
1942-44 förväxlar honom däremot med en biskop i Göteborg.

Men tillfällespoesiens till stor del obearbetade skriftmassor kan kasta ljus 
både över ett livsöde och en säregen diktarprofil. Fadern, Andreas Wallenius, 
var lektor i Västerås och sedan kyrkoherde i Mora — grundlärd och begåvad 
poet, en fullödig representant för dessa landsortsgymnasier, där klassisk vältalig
het och poesi flödade likaväl som i Uppsala. Han avled 1663 och efterlämnade 
då nio barn; hans hustru följde honom kort tid därefter. Daniel var den sjunde 
i denna föräldralösa barnskara, född den 7 februari 1658. Släktingar och andra 
välgörare inom faderns umgänge tycks ha bistått honom och syskonen. Men 
en begravningsdikt av en skolkamrat från Västerås berättar, att de första stu
dierna varit förknippade med svåra umbäranden.4

Redan i gymnasiet väckte Daniel Wallenius uppsende genom sin flit och 
begåvning och fortsatte 1677 sina studier i Uppsala. I regel betecknar han sig 
där som teologie studerande, men två dissertationer av hans hand har rent 
estetiska ämnen: »De emblematis» 1685 med Johannes Bilberg som preses och 
»Genius poeticus» 1688 med Laurentius Norrman som preses. Sistnämnda år 
uppnådde han magistervärdigheten, ungefär motsvarande vår doktorstitel. Han 
var för övrigt »ultimus» vid promotionen, dvs. den näst bäste av treårsperiodens 
magistrar.5

Som bakgrund till dessa akademiska framgångar bör man dock räkna med 
en exceptionell fattigdom under studieåren. Tidvis livnärde han sig som in
formator hos den förmögna familjen Trotzig i Falun, kanske även på andra

1 G. Ljunggren, Svenska dramat intill slu
tet af sjuttonde århundradet, 1864, s· 455·

2 E. Sellin, Svenska dramat under Karl XI:s 
regering, 1877, s. 14 f. Se även K. Fr. Karl
son, Darius, 1874, s. XXV f.

3 G. Castrén, Stormaktstidens diktning,
1907, s. 7.

4 G. Skragge till D. Wallenius, 1689, fol. 
Dikten innehåller en mängd biografiska upp
lysningar.

5 C. Annerstedt, Upsala universitets histo
ria, 1909, 2: 2, s. 145.
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ställen i Dalarna och Västmanland. Hans många tillfällesdikter till dessa släkter 
torde samtidigt ha varit väntjänster och ett sätt att uppehålla livhanken.

Så småningom väckte dock Wallenius begåvning uppmärksamhet utanför 
denna krets. Den svenska litteraturens Maecenas framför alla andra, greve Erik 
Lindschöld, gav honom ett understöd, vilket Wallenius tackar för med föl
jande ord:

». . .  Eders Grefl. Excell.ities Nåde-Strijmor /  Hwilka / ibland andra /  okså mig owärdig 
nyligen ganska klart anskijna månde /  hafwa så wederqwäckt min swaga Thaliam, at 
hon nu fördristar sig /  doch i största ödmiukheet för Eders Grefl. Excell.ties blijda an- 
sichte åter framträda...»

Wallenius blev t. o. m. den 7 juli 1688 informator för Lindschölds egen son. 
Med denna åtråvärda befattning och magistervärdigheten syntes hans lycka 
gjord. Vännen Jonas Salamis skriver, med tidstypiska metaforer för Karl XI 
och hans gunstling Lindschöld:

»Hur gladdes Jag doch sidst när Jag såg honom huila 
W idh Atles blomstrand’ Lind af swala Skuggan rijk /
Der många Herdars hopp plä gro oc säkra lijt!
Jag gladdes oc der åt badh honom liufligt spela.»

Men det angenäma herdelivet under linden, dvs. på Stafsunds slott, kom för 
sent: Wallenius led av astma, som snabbt förvärrades. Salanus fortfar:

». . .  Des Hälsa böria falla 
Ty trötta Mödan haar hans Kraffter frätit op /
Och Nattewakor fleer rycht Blodet uhr sitt lopp;
Så bar det först til Sängz och seen till Grafwen kalla.»6

Den 17 maj 1689 avled Wallenius, 31 år gammal. Begravningen hade en åt
minstone poetisk ståt, som bättre anstått greven själv än hans fattige informator. 
Sex stora vändikter har bevarats. Därtill kommer ett häfte från Åbo med sjutton 
dikter av professorer och studenter. Brodern Gabriel var bibliotekarie där och 
torde ha tagit initiativet till denna hyllning.

Dessa och andra dikter tyder på ett tämligen fast litterärt kotteri av studenter 
från Västmanland och Dalarna. Däri ingick bröderna Samuel och Gabriel Skragge, 
bröderna Jonas och Peter Salanus, Johannes Tillaeus, Torsten Rudeen, Jonas 
Columbagrius m. fl. Begravningsdikterna låter oss ana den innerliga vänskap, 
som sammanhållit kretsen kring Daniel Wallenius:

»Du mins hwad Wänskap oss i mång Åhr sammanbunnit /
Hwad trogen Kierleksplikt wår’ Hiertan giort til e t t . . .

. . .  men åg mång’ annan är /
Som Honom för sin Dygd och Fromhet hållit kiär;
Hans Konst och ädla Sinn’ har mången änn förenat.»7

1600-talet var tillfällespoesiens guldålder. Tusen och åter tusentals bevarade 
bröllops- och begravningsdikter vittnar om den betydelse man tillmätte genren.

0 J. Salanus (»Jolas») till D. Wallenius, 7 G. Skragge till D. Wallenius, 1689, fol. 
1689, fol.



122 KURT JOHANNESSON

Allmänt sett var panegyriken huvudfunktionen i seklets litterära aktivitet och 
dess ekonomiska grundval.

Tillfällespoesien var inte bara dikt, utan även officiella dokument, tidens 
familjesidor och galareportage; den var liksom de tryckta likpredikningarna 
obligatoriska inslag i kyrkliga ceremonier, den var släktens representation mot 
samtid och eftervärld. Därmed kravet att hylla den officiella moralen och livs
synen, inkarnerad i välanständiga och sköna brudpar eller fromma förtröstande 
döende. Individuell karaktärisering eller idédebatt blev så gott som otänkbar 
inom tillfällespoesien: i stället ger den en minsta gemensamma nämnare till 
seklets livssyn.

En ytterligt generaliserad psykologi och ideologi, ett fåtal sanktionerade motiv 
och kompositioner bildar därför en så gott som oföränderlig struktur till 1600- 
talets tillfällespoesi. Men kravet på originalitet och variation var paradoxalt nog 
lika stort, nämligen i det poetiska detaljarbetet. I »ornamenten» skulle poeten 
tillfredsställa barocksmaken i dess enträgna begär efter fantasirikedom, sensuell 
prakt, sinnrikhet och överraskning.

Studenter, professorer och präster, tidens kulturella elit, ombesörjde huvud
parten av all tillfällespoesi. Till stor del avfattades den ju t. o. m. på de klas
siska språken. Det finns ingen antydan om att den panegyriska genren per se 
skulle ha uppfattats som förnedrande för den höga begåvningen och lärdomen.

Wallenius må illustrera detta exempel. Som tillfällespoet torde han kunna 
räknas till de professionella: 63 dikter har återfunnits från åren 1677-1689, 
en produktivitet som närmar sig Lucidors. Han tycks restlöst identifiera sig med 
sin genre, stolt över sitt yrke och sin skicklighet. Hans två dissertationer åter 
om emblematiken respektive den poetiska begåvningen visar honom på höjden 
av tidens estetiska bildning: hans kännedom om den modernaste debatten i 
Europa på dessa områden är förbluffande i Uppsalas provinsiella miljö. Men 
båda dessa dissertationer anknyter till hans egen tillfällespoesi, till hans egna 
problem som poet; han citerar egna bröllopsdikter i stället för de övliga antika 
exemplen, berättar hur han diktat i sömnen osv. »Genius poeticus» blir ett 
porträtt av en självmedveten poet i begrundan och respekt inför diktarbegåv- 
ningens särart.

Som tillfällesdiktare är Wallenius samtidigt traditionalist och en Proteus- 
gestalt. Hävdvunna mönster och temata accepteras utan tanke på revolt, men 
en outsinlig formglädje klär dem i ett myller av stilarter och ornament. Vår
skildringar t. ex. förekommer i snart sagt varannan bröllopsdikt från 1600-talet. 
Alltsedan antiken fanns ett fast retoriskt mönster för sådana, där varje natur
företeelse har sin bestämda plats. Men låt oss se hur Wallenius av traditionen 
skapar en poesi, som otvetydigt har hans kynne:

»Lijtet tilförende Winteren grymma 
Stårmade /  wräkte med Snöglop och Uhr:
Diuren all måst i sin’ Kuhlor in-rymma 
Hwar och en Herde satt still i sin Kuur.
Åter har Himmelen ändrat den Qwijda;
Wintren är borta och Sommaren när:
Lust är nu boo uthi Nordanlund wijda;
All ting nu qwicknar och lefwer nu där.
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Luften är Klarer och dagar ne längde;
Natten har afklädt sin sörjande drächt:
Sårgmålnen är o af Solen bortträngde;
Blidaste wästanwind är och upwächt.

Lunderna grönska nu /  Skogarna tåppas!
Barken är lösnad /  Trän gifwa god Saaf /

• Dalarna Blomstras /  och Qwistarna Knäppas:
Hwilken stoor hugnad wij hafwa där af!

Slät-marken hölljes af gröna Tapeter;
Backar af lilie-mång-färgade blad:
Wallgåssen trallar i mareken och beter 
Lambs-ungar sina /  och gör sig hel glad.

Lurar och hornen nu dagliga klinga;
Echo i Bär gen där gifwer af skall:
Diuren och Qwicka bland Buskarna springa;
Herden får drifwa sin Boskap i Wall.

Kommer Herdinnan och honom så möter;
Kämpewijs höras då spelande liudh:
Hornen och lurar mot Pijpor och flöiter 

* Brumma som woro der Brudgum och Brud.

Kirrande lärkian i Luftena qwittrar:
Orren wijd Orrhönan kutrar så täckt:
Lille wår Steglijsa hiertlig och pittrar /
Göken han är ock at gala nu wäckt.

Sunden bland hålmarna öpne wij finna;
Sprittande Fisken i Lugnet ock så:
Klare Cristal-lijka Kälbäckiar rinna 
Sårland’ i Stenarna där de framgå.

Summa hwad nånsin kan fodras i frögder /
Finnes här Nordan i lund / i wårt b o o . . .»  (2 )8

Ligger inte mycket av 1600-talspoesiens skönhet och egenart i det medvetna 
accepterandet av en tradition, en gemensam livssyn? Som vi senare kommer 
att se gäller detta i eminent grad för Wallenius: hävdvunnen moral och religion, 
äktenskapet som institution och sakrament är de teman hans poesi kretsar kring 
med sällspord intensitet.

Ett av de mest frapperande dragen i Wallenius’ poesi är dess emblematiska 
karaktär. Emblemböcker spreds i stora upplagor över Europa under 1500- och 
1600-talen, lästes som skönlitteratur, användes i skolorna som etisk-politiska 
läroböcker, utnyttjades av målare, skulptörer, arkitekter —  och poeter. De 
torde nämligen långt mer än måleri och skulptur ha tjänat som medel att uppnå 
renässanspoesiens ideal av »ut pietura poesis». En stor del av tidens bildspråk 
har också vid närmare skärskådande visat sig bestå av emblem överförda till 
ett rent litterärt medium.

Även i Sverige studerade man flitigt kontinentens emblemböcker för krö
ningarnas äreportar och begravningarnas allegoriska ståt, för palatsens fasader

8 Siffrorna inom parentes hänvisar till bi
fogad förteckning över Wallenius’ dikter.



124 KURT JOHANNESSON

och försättsbladen. Men den strikt litterära emblematiken blev tämligen blyg
sam. Före Wallenius fanns bara några exempel i Stiernhielms Musae Suethi- 
zantes och Schering Rosenhanes outgivna Hortus regius.

Daniel Wallenius’ dissertation »De emblematis» 1685 och hans rika emble- 
matiska diktning väckte därför rimligen uppseende och entusiasm. Vännen Sa
muel Skragge betonar också att »la matiere des emblemes» var en nyhet i den 
svenska dissertationslitteraturen:

»jamais homme du monde ne l’a disputée avant vous a Upsal ..  .»9

Allan Ellenius har nyligen ägnat dissertationen en inträngande studie och 
påvisat hur självständig och modernt orienterad Wallenius var som konstteore
tiker.1 Låt oss här stanna vid några drag i den av mer litterärt intresse.

Wallenius använder alternativt termerna »emblema» och »impresa». Där
med betecknas en bild, »symbolum», som står nära hieroglyfen. Men denna 
saknar inskrift och därmed bestämd betydelse, »figura namque per se indifferens 
est & varia significandi facultate gaudens...» . Därför har senare tiders »philo- 
sophi» tillagt en inskrift, »lemma», för att bestämma och begränsa bildens 
innebörd: »Officium Lemmatis est determinare conceptum.»

Bild och inskrift, figura och lemma, uttrycker alltså tillsammans en bestämd 
idé, conceptum, konstituerar ett emblem. Enligt Wallenius förekommer dock 
också en förklarande underskrift, en längre parafras eller förklaring. Än på 
prosa, än på vers diskuterar denna utförligt emblemets innebörd och dess mora
liska tillämpning i människolivet.

Wallenius betonar, som övligt var, att emblemen var en filosofisk metod, 
praktiserad av mänsklighetens äldste. Som fortsättning till hieroglyfer och pytha- 
goreiska tecken inrymmer de en esoterisk och krävande visdom. Som all konst 
skall de behaga men vänder sig främst till människans själ och intellekt, vill 
avlägsna alla dårskapers mask från våra ögon och visa oss de bilder av sanning 
och vishet, som döljer sig under tingens yttre.

Emblemen syftar till att framställa »bonum morale». Denna identifikation 
av vishet och moral är typisk för humanismen. Emblematikern måste då själv 
också vara dygdig och from: »Sit emblematis auctor pius & virtuti maxime 
deditus.» Wallenius understryker att allt lättsinnigt, hädiskt och anstötligt måste 
undvikas, såvida inte avsikten är satirisk.

Wallenius gör en enveten distinktion mellan »emblemata moralia» och 
»emblemata heroica». Med de förra avses en lättillgänglig typ, där inskriften 
klart anger emblemets innebörd och bilden mer tjänar som illustration. Walle
nius har inte mycket till övers för en sådan trivial och alldaglig konst. I det 
heroiska emblemet däremot är inskriften ytterst lakonisk och har i sig själv 
ingen begriplig innebörd. Först när det tränade intellektet betraktar inskrift 
och bild tillsammans, uppstår därur en bestämd idé, av långt större värde och 
djup än de moraliska emblemens ordspråksartade talesätt.

Alldeles som poesien kräver de heroiska emblemen en naturlig begåvning,

0 S. Skragge, hyllningsepistel till Wallenius’ literature in seventeenth century Sweden and
dissertation De emblematis 1685. its International background, 1960, s. 272 ff.

1 A. Ellenius, De arte pingendi. Latin art
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»phantasiae vis & judicium». Därför är det också upphöjda sinnen och stora 
begåvningar, »excelsae mentes & sublimia ingenia», som i särskilt hög grad 
fängslas av emblem och hieroglyfer.

I 1600-talslitteraturen är emellertid gränserna vaga mellan emblemet i strikt 
mening, »figura & lemma», och ett allmänt allegoriskt bildspråk. I emblem
böcker och »ikonografier» beskrev man ofta figuren i stället för att återge 
den grafiskt. Liknande beskrivningar infogade i litterära texter brukar kallas 
»stumma emblem». Med någon förenkling kan man alltså särskilja kategorierna 
egentliga emblem, stumma emblem och det bildspråk, som varit poesiens tradi
tionella uttryckssätt genom tiderna.

Under 1680-talet når den svenska tillfällespoesien en kulmen av metaforrike
dom och barockartad yppighet. Wallenius är en trogen exponent av denna ström
ning. Redan hans första kända dikt, från 1677, bär titeln »Echtenskaps Dygde- 
Roser / Uthi en andelig Lustgård hemptade.. .  Thet unga Brudfolcket til en 
lijten dock wälmeent Ehrekrantz». (15)

En dikt 1680 (38) vittnar dock om ett mer direkt intresse för emblematiken. 
På huvudparten av seklets begravningsdikter avbildas en likkista. Ofta fogas 
därtill kors och ankare som lidandets och trons symboler, medan två änglar 
håller själens belöning, en ärekrona, ovanför kistan i solens-Guds strålar. Denna 
schablonartade utsmyckning förvandlar Wallenius nu till ett emblem genom 
att själv rita ett skördelandskap kring kistan (fig. 1). Diktens överskrift får 
tjäna som en sorts lemma: »Andelige Skördemäns Himmelska Glädie öfwer en 
Mogen Hwete-Kärfwa Uthi then Allrådande Hwssfadrens Ewinnerliga Lado i 
rättom Tijd samblat och införd.»

Ytterligare tre bibelcitat får bestämma figurens innebörd:
»Matth. 13: 30. Ey förs Hwetet i Hws förn Skördman mognaden achtat.
2. Tim. 2: 5. Ey fåår Fächtare Krantz förn ändas manlige Strijden.
Matth. 10: 38. Ey Lijffz Cronona giffz then korss ey pröfwar i Troone.»

Själva begravningsdikten blir en explicatio, en sinnrik tolkning på olika nivåer 
av dessa presenterade symboler:

y>Hwete then ädele Sädh medh Wåhrens lijflige wärma /
Rinner å Markene upp /  lijk Grääs / gröön liufliger Ögnlust /
Stijger i Lufftena mehr och mehr uthbredes och rootas /
Härligen artas och pryydz när Soolrägn wäxtena främiar /
Och liufft flächtande windh / Sampt Daggens fuchtige Swalkan /
Medh Soolstrijmona blijdh; See då huru Sädena frögdas.»

En antistrof talar om »Slagrägn / Hagel och Åskia», men epoden strålar åter 
av glädje:

»Tils thera Guhlbleke Ax få sees uthi Stielkana spricka /
Näst syns Blomman ikring /  skön Axens zijrlige prydnadt /
Sidst och Blomman i frucht /  som W ax ja gulare wäxlas.
Tå går Skördeman uth sin lust fast glader åskadar /  Ef. 9: 3.
Skäär se en roligen upp sin Sädh hoopbinder i Kärfwar /
Samblar i Ladone foort / medh frögdh sin Skapare lofwar.»

Därefter följer tillämpningen på människolivet:
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Fig. i och 2: Emblem ritade och 
signerade av Daniel A. Wallenius. 
Används ibland även av andra tillfäl- 
lespoeter under 1680- och 1690-talen.

ViRTUTi  Co r o n a

»Psalm. 51:7.  Ringa begynnelse nogh syns först wijdh M ensklig it ursprungh /
Job 14: 1. Hwilken aff syndliga Sädh medh qwidh framkommer i liuset /  
ibid. 15: 14 &c. Naken älendigh och arm /  thes tahl är ynklige qwittran: 
ibid. 1:21.  Thetta wår Herkombst är /  wårt Lijffz begynnels’ och ingångh.»

De små plantorna växer upp, hotade av »Siukdoms köldene», av syndens »Slag- 
Rägn-Skurar / mörkeste Sårg-måln», likaså av »förfölielse / lyckones ogunst / 
Frijdzförstörande Storm».



Men den fromme och rättfärdige kan fördraga denna livets växling mellan 
moln och solsken:

»Och på frijare Fält som Trään them Wädrena ruska /
Taga tå fastare Root än the som gömas i Lugnet:
Altså o Menniskia tu tå fastare blijr uthi Troone /
När tu nu således är uthi Korsskolan alldeles infördh.»

Korsskolan var en vanlig beteckning i andaktsböckerna för livet med dess tal
lösa vanskligheter. — Den som strider redligen som en fäktare, har hoppet 
som »ett orörligit Anckar», honom förlänas dock en salig hädanfärd:

»Job. 5: 26. Tå blifwer rättan tijdh tin Kropp med Ålder i Grafwen /
Lika som Ädle ste Sädh uthi Ladone bärgas och införs.»

Som i en fugas slutdel tvinnas här diktens tre temata om varandra.
Sädessymbolen ges härefter en ny och mer begränsad tillämpning, på den 

avlidna:

»Grönskad i Tuchtbare Rägn /  och Blomstrad i Dygdbare Soolskeen /
Artad i Snällheetz W äd’r /  upfriskad i Gudlige Tröstdagg.. .»

Makens död skildras konsekvent inom samma fiktion:

»Sij /  tå kommer ett hårt /  ett skräcki- och Dundrande Toordöön /
Stöter uppå dhess Gård at Gärdzlet faller i Jorden.
Ach /  thet Sorglige Fall /  hon blijr en Wärnelöös Änkia.
N u läggs Korsset uppå med Alfware KorssScholan öppnas.»

I diktens slut tonar emblemet fram, kompositionen är sluten:

»Töras aff Englar mång /  GUdz Helige Andlige Skördmän.
2. Tim. 4: 8. Strax Lijffz Cronona giffs /  hon pryds uthi härlige Kläder
Apoc. 7: 14. Färgad’ i Lambsens /  Blod Rättfärdig och Heligo Prydning.»

Wallenius’ dikt representerar emblematikens idealläsare: så borde man av
njuta figuren i all dess fröjdefulla konkretion, så borde man skrida från dulce 
till utile, dvs. till den moraliska och religiösa tillämpningen på livets olika om
råden. Den poetiska bildens mångtydighet ägnas en analys, som själv är poesi.
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Wallenius kom att använda emblemet med skördelandskapet i ett flertal 
begravningsdikter. Remarkabel är dikten till professor Johannes Columbus, där 
den akademiska och världsliga lagerkransen ställs mot den himmelska äre- 
kronan. Minsta detalj i denna allegori är avsedd för begrundan och medita
tion:

»Tu baar /  COLUMBE, här af Himbla-Lööf en krantz:
Des qwistar Wijsheet warides Blommor ährans glantz:
Des Smycken Tohlamodh j  san kärleek / Troo och hopp /
Medh dygdens band så knytt att han ey lossnat opp;
Men blomstrar ewigt än /  fast du den lemnar qwar 
Och nu för samma krantz en Himbla-krona taar. . .» (9)
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SILEANT OKACULA DELPHIS,

Fig. 3: Emblem till J. Columbagrius respondent, till dissertationen De oraculis 1684, möjligen ritat 
av Wallenius. En latindikt ger uttydningen: En duva sitter på en kullslagen tripod med en oliv
kvist i näbben och en segerpalm i klon. På samma sätt har respondenten (Columbagrius = columba) 
bevisat intigheten av de antika oraklen. Olivkvisten, som Noaks duva bar i näbben, betecknar den 
kristna uppenbarade sanningen, palmen den akademiska ära och samtidigt den himmelska salighet 

respondenten förvärvat genom sin lärda och fromma dissertation.

Kring kronsymbolen ritade Wallenius ett annat emblem, när vännen Gabriel 
Skragge disputerade om »Corona virtutis» (fig. 2). På följande sätt skall emble
met läsas:

»D. för Dygd och E. des Kron’;
Dygdens Krön’ är Loff och Ehra 
Ho til Dygdens Ehre-Thron 
Kan upklijfwa / får den bära.
Ty som DE hwar andra nätt 
Föllia uthi Bookstafz raden;
Ehr’ och Dygd å lijka sätt /
Sammanhäffta Blomstrand’ Bladen.
Effter ock Respondens wår /
Det han lärer / gärna söker /
Han ock wist den Krantzen fåår /
Som hans Ehre-fägnad öker.
Wrijd då / SKRAGGE / Krantzer så 
Uthaf Dygdens Qwistar kära /
At medh Helgon sist du må 
Ewig Himmelsk Krona bära!» (44)
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Vid en broders bröllop användes samma emblem, med orden »Hon kröner 
och lönar» som lemma. Här får det dock en annan innebörd: äran kröner dygd 
och kyskhet liksom brudkronan bruden. (58)

Wallenius dissertation anför »Sinnebeläte» och »Sinnebild» som översätt- 
ningar av grekiskans »emblema». Bröllopsdikten »Kärleeks-Beläte» (24) skall 
salunda läsas emblematiskt. Överskriften »Potentissimus affectus Amor» är också 
hämtad fran Alciatus, emblematikens standardverk. En poetisk beskrivning får 
dock ersätta den självklara figuren, Amorgestalten. Denna analyseras nu enligt 
emblemböckernas metod:

»Naken en Piker i Lufften sigh swingar /
Blinder /  doch snabber /  geswind som en ijl:
Biåsset i Handen med Boga ja Wingar 
Mächta bewäpnat med Koger och P ij l. . .

Mehra hans Nakenhet måste man undra:
Skulle ey denna få Kläder på sig /
Som öfwer Jorden kan härska och dundra /
Föra bland alla sitt Segrande Krijgh?

Ney; Uthan Naken den Skalken wil wara /
At han des bättre städz smyga kan in:
Lediger w ill han i Wattnet ock fara /
Fisken han winner med Nakenheet sin . . .

Unger han synes; men jagar och gambla /
At de begynna som qwickna på nytt:
Gubben begynner om Flickan at fambla /
Tycker han wille medh henne blij knytt.. .»2

Man anar här vilken associationsrikedom Amorgestalten och andra symboler 
en gång haft, innan tidens gång gjort dem till meningslösa ornament.

Två kyssande duvor pryder de flesta av seklets bröllopsdikter. Även denna 
tryckerischablon uppväcker Wallenius emblematiska fantasi, som i följande sam
tal mellan Damon och Coridon på väg till bröllop i »Dufwåker»:

»Hon plägar Echta-stånd medh deras art beskrijfwa. . .
D u finner twå och twå; ey fleer’ ihoop w ill’ wara:
När han sin hona fådt /  han sköter ingen ann’ /
Det gör ock hon; så böör ock qwinnan och des Man.
See! dufwor kunna ock hwarannan kärligt möta /
Fast näbben tyckes twär; doch gifwas kyssar söta. . .
En dufwa säges och ey äga mycken galla;
Hwad hon medh reetat blijr snart mån ur minnet fa lla . . .
En dufwa är och still /  ey oförrättar andra;
Men sina wägar tyst medh Makan will hon wandra. . .» (23)
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På exakt samma sätt analyserar emblemböckerna duvsymbolen.3

2 Jfr Alciatus, Emblemata, 1591, Emblema 
CXIII, In statuam Amoris, med Minos’ kom
mentar, s. 408 ff.

3 Jfr Masenius, Speculum imaginum verita- 
tis occultae, 1664, s. 865 f., J. Camerarius,
9 - 6 3 4 0 4 4  Samlaren 1963

Symbolorum ac emblematum ethico-politico- 
rum centuriae quattuor, 1697, s· 120, F. Pici- 
nelli, Mondo simbolico, 1669, s. 169 ff. Wal
lenius har använt dessa arbeten för disserta
tionen De emblematis.
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En annan bröllopsdikt skildrar herden Palemon. Efter en underlig dröm vand
rar denne orolig och bekymrad omkring,

»In till des att Bergens Nympher oförmodlig tagan fatt /
Föran in i Fröyas Hydda där sielf Astrild lille satt.
Ach! sij nu (Palaemon ropar) fick jagh drömen min igen!
Strax twärtyssnar ståår och undrar / gåår ey fiät af rumet hän.
Ty ett Conterfey där hängde /  utaf denna sinnebild: . . .»

Renässansens allegoriska litteratur beskrev ofta Ärans, Kärlekens, Vänskapens 
tempel, där man vandrade från bild till bild och fick dessa uttolkade av t. ex. 
en nymf eller gudinna själv. »Fröyas Hydda» är en pastoral version av detta 
motiv. Så beskrives nu den sinnebild Palaemon stannat inför:

»Fröyas Elsk-hogs wagn uthzijrad /  syntes glimma all förgyld.
Fram för wagnen woro spände / icke Hästar /  Läyon /  Biörn /
Eller andra wildiur flera /  Grijpar /  Strutzar /  Höök e ll’ Örn:
Utan Fröyas egne foglar twänne wackra dufwor små
Som så jämpt den wagnen drogo /  nät och tätt tillsamman gå.
Uthi wagen ingen åkte /  men i stället stodh ett blåss /
Lijk den facklen Astrild bruka plägar när han kommer fåss . . .»

Men Palemon förstår ingenting av denna sinnebild, och Astrild »Wijser Her
den rätta härf-trån genom Labyrinthens gång» — labyrinten var ett kärt be
grepp för emblematiken.4 Kärleksguden tar här skepnad av den lärde emble- 
matikern:

»Förundra ey /  Palaemon, detta /
Som du här trägit skådar an;
Jagh will din’ yra tanckar rätta /
Och wijsa tigh des tydning san:
Förgät din ängslan /  fatta modh /
Hör till och fölg min lärdoms bodh . . .

Min moders stora wagn betyder 
Det Helga Ehr- och Echta-stand;
San Kärleek /  som den mäst bepryder /
Förstås medh detta blåss och brand:
D e Dufwor små ock låta see 
Hur’ nygifft folck sigh skola tee.

Som fyra hiuul måst wagnen bära /
Så framt han rätt skall kunna gåå;
Altså ock fyra Jaakord ära 
Som Echtenskapet stödies på:
Föräldrar bägges äga tuu;
De andra Brudegum och Bruud.

Och såsom Hiulen uthan smörja 
Gå trögt och gnälla /  nötas snart;
Altså ett Echtenskap at börja 
Förutan bönen /  med en fart 
A ll wälgång mister det försan;
Men trogen bön det smörja kan.

4 M. Praz, Studies in seventeenth century 
imagery, 1947, I: 16, 161.



Beqwämligst och twå öker draga 
En wagn; men en den drar på sneed:
Ho ensam lefwer måste klaga;
Men twå bäst lefw’ i roo och freed.
En ensam snart kan störtas kull;
Twå äre bäst hwar annan huld.

Ey utan Sehlar wagn kan dragas;
Ey utan kors ett Echtaband.
Doch genom Himbla-gunst så lagas 
Att strax de giet hwar annan hand /
Ett nöysamt Sinn’ och kärlig mund 
Det Oket lindrar alla stund.

£>et brinnand’ blås san kärleek märker;
Eld drifwer mörkret gör alt klart:
Alt sårge-måln /  när hiertat wärker 
San kärlekz flarn fördrijfwer snart;
Den är som alt lijfachtigt göör /
Doch Echtafolck mäst wärma böör ...»  (62)

Borgerlig-luthersk levnadsvisdom och mondän estetik förenas i dessa emblema- 
tiska fantasier. Men samtidigt var emblematiken ett särfall av den allegoriska 
metoden, som praktiserades flitigt t. ex. i 1600-talets predikokonst. Denna affini
tet framgår av följande bröllopsdikt, där en brinnande ljusstake med orden 
»Illustrat et ornat» blir »heligh Sinnebild» för den goda hustrun:

»I Tabernaklet först och seen i Salmons Tempel 
Bland annan Helig Tyg och Konstwärck rar’ Exempel,
En Liuse-Staka stod /  heel giord aff klarest Gull /
Siu Lampor brunn’ där på / af Ollia städze full’.
W id denna lijknas och en Skön och Fromsint Maka /
Doch så at Fromheet ey dess Skönheet skal försaka:
Ty såsom fijna Gull de liusa Lampor baar /
Så är ock Fromheet wist all Fägringz prydning rar,
Som Lampan slocknar uth när hon sin Ollia mister 
Så achtas Skönheet ey när Fromheetz Dygd där brister.
Eld tyder Kärleek sann /  och Gullet Edel Dygd /
A ff dessa Makan wist bör wara wäl hoopbygd...»  (34)
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Emblemen kan betraktas som renodling och konvergens av två fundamentala 
drag i 1600-talspoesien: en strävan till plastisk åskådlighet, »ut pictura poesis», 
och samtidigt till ett sammanpressat, concettoartat uttryckssätt. Båda dragen 
är konstitutiva för Wallenius’ poesi, även när egentliga emblem saknas. Ut
gångspunkten är ständigt en pregnant och åskådlig symbol, det lyriska flödet 
en fantasifull och sinnrik undersökning av symbolens möjligheter. Det ligger 
mycket i Samuel Skragges karaktäristik av hans diktaringenium:

»J’avoue Monsieur, que suivant l’esprit ingénieux & rare, que vous possédez, vous n’auriez 
jamais pû trouver aucune matière au monde plus commode & plus a propos . . .  que celle 
des EMBLEMES . . .  c’est une matière, qui surpasse tous les esprits, qui ne sont pas si 
spirituels & emblématiques que le vostre.»5

5 S. Skragge, a. a.
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Wallenius’ bemödanden att förena pictura och poesis framgår också av den 
sällsynt eleganta och personliga typografien i såväl dikter som dissertationer. 
Endast originaltrycken kan ge rättvisa åt detta utspekulerade och smakfulla ar
tisteri.

Wallenius vann beundran och ryktbarhet för sin emblematik. Torsten Rudeen 
skrev vid hans magisterpromotion:

»Ehr Lavelin har spridt, fast iag skull intet nämna
Ehrt namn, min bror, så vijdt kring landet långz och tvärsz
Med så mång sinnebild, så mången vacker vers,
Att ingen ålder thät i glömska lär er lemna.»6

Lavelin var en av Wallenius’ pseudonymer. Vid hans begravning påminner en 
poet:

»Scripsit nuper emblemata:
Pingens in chartula 
Solem & Solisequia 
Cum isto lemmate 
TIBI SOLI.. .»7

En annan dikt talar om »Tin Dygd / Curieusitet, samt Bilder i mång Skriftter».8

Vi har redan sett hur Wallenius förenar emblematik och biblisk inspiration. 
Båda blir effektiva medel för det moraliska och religiösa patos, som fyller hans 
poesi. Det bibliska får dock även språkliga konsekvenser: bibelord kan inflätas 
i dikten med sådan virtuositet, att denna närmar sig »bibelcentonen». Er ån den 
samtida bibelöversättningen, Gustaf Wasas bibel, sprids ett arkaiserande skim
mer över Wallenius’ hela diktion.

1600-talet var sällsamt förtroget med Gamla Testamentets värld, och W al
lenius lämnar frapperande exempel därpå. Hans äldsta kända dikt ger följande 
allegoriserande bild av den goda hustrun:

»När hon i Stillheet tyst Rebeccae Prydning fijna /
Andächtigh uthan list påtager /  skal hon skijna.
När Kärleeks Kiortel smuckt hon Ährligh sigh ikläder /
Och Purpur Mantl aff Tucht; hon Mannen wisslig gläder.
När hon in för sin Mann medh Linne-wäfnats prydna /
Dygd /  Esters Kläder sann /  sannskyldig trogne Lydna 
Framträder /  lyser hon fram för Guld /  edla S tenar...»  (15)

Och Wallenius’ senare bröllopsdiktning blir detta kvinnoideal trogen:

»Hwad kan wara lyckligare /  liufligare och angenähmare /  än när man hemmawarande 
glädies af en tuchtig Rebecca? Bortowarande weet sitt Huus styras af en Snäll Abigael /  
När en om mårgonen för sig finner en Gudälskande Sara? om Afftonen en andächtig 
Hanna? Natt och Dag undfägnas af en Täck och liuflig Rahel!» (26)

Även männen får gammaltestamentliga skepnader. I en begravningsdikt kla
gar Wallenius som David över den fallna hjälten Jonathan (55). En omfångs

6 I P. Hanselli, Samlade vitterhetsarbeten 7 D. Achrelius till D. Wallenius, 1689, 4:0.
af svenska författare från Stjernhjelm till Da- 8 J. Espingh till D. Wallenius, 1689, 4:0.
lin, 1867, 8: 203.
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rik bröllopsdikt parafraserar berättelsen om Isaks kärlek till Rebecka (46). En 
annan gång skildras en åldrig svensk kyrkoherde såsom Abraham i änkeman
nens enslighet:

»Så war nu Sara gömd och lagd i Grafwen neder /
Ey utan Tåhrar mång /  ey utan största Heder;
När Abram utan hielp i högan Ålderdom
Sitt Huusfolk styra måst /  och sakna Makan from.
Hoo mått’ ey sörja med /  när Abram heel allena /
Om Morgonen går uth at see sin’ Hiordar klena 
Och finner Saras Tiäll hel öde stå /  och den 
I Öde-Grafwen döld /  som warit huldast Wän?»

Men Gud uppenbarar sig för honom med löftet om en talrik avkomma: snart 
brinner åldringen också av kärlek till Ketura,

»Den Kärleek som war fäst på egne Guds Förbund;
Som Ähra Dygd och Troofast hade til sin Grund.» (57)

Här ser vi en av ansatserna till den folkliga omdiktning av Gamla Testamen
tets värld, som är mest känd i form av de s. k. dalmålningarna.

1600-talet fängslades starkt av Moseböckernas skapelseberättelse: en rad stora 
skapelseepos kommer till i Europa, den svenska bröllopsdiktningen uppehåller 
sig med förkärlek vid motivet. Wallenius dikt »Den Ensamme Adam» allu- 
derar på den episka genren med dess proposition och invokation:

»At Adam ey war godt i Eden ensam blifwa /
Men bättre då /  när GU D  en Maka månde gifwa:
Dät är iag täncker på /  om iag man skrifwa tör;
O Himbla-Sände-Bud kom nijd och Handen för!»

Genesismotivet gav tillfälle att behandla äktenskapets gudomliga instiftande. 
Men större dragningskraft hade nog den sensualism, som Edens lustgård var 
ett inbegrepp av. Lustgården skapades av Gud till den rena och kyska män
niskans behag: på samma sätt var äktenskapets stundande fröjder rena »för 
de renom» och Gudi behagliga.

Denna »bibliska sensualism» präglar ofta Wallenius bröllopspoesi. Adam- 
dikten ger ett muntert exempel:

»Bind /  Kyskheet /  Tanckar min bland Trään i Lustegården!
Sluut in min Phantasij hårt in om Dygde-Wården!
När Adam böyer sig til Evas Wänna-Bröst /
Och på Gypzhwijtast Arm insomnar aldraförst!
Hwad skull’ iag säya nu?

N u glömde iag altsamman.
Jag ärnat tala om den Hiärtans Frögd och gamman 
Som Adam hade här...»  (10)

Man såg i regel de gammaltestamentliga texterna genom antikens och huma
nismens litterära system och anpassade dem vid nydiktning efter dess retoriska 
och poetiska mönster. I en annan bröllopsdikt kombinerar Wallenius den bib
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liska sensualismen med »locus-amoenus»-traditionen och systematiserar i dess 
anda naturens behag efter de fem sinnena:
»/ ingaån u th i ett Jordiskt Paradis. Adam hade allehanda Sinne-Fägnad i Lustgården 
Eden: Han hörde alla wälsiungande Foglars qwittrande: Han såg alla lefwande Diurs 
lustiga lekande både på Jorden /  i Lufften och i Wattnet: han luchtade alle de liufligste 
Örter och Blomster: Han smakade alle de sköneste Fruchter af allehanda Trädh: Han 
kunde upfriska sig i de Crystall-lijke Floder och Springe-W attn.. .»  (26)

Den »kyska» bibliska sensualismen fick också sin näring ur Höga visan, vil
ken åtnjöt en oerhörd popularitet under 1600-talet. Naturskildringarna och 
framför allt de erotiska motiven där gick fria från moralisk-asketisk kritik 
genom att de officiellt tolkades allegoriskt. Men att Höga visan även lästes 
mer bokstavligt framgår av alla citat just i bröllopsdikterna. Wallenius hämtar 
ofta belägg därifrån för sin duv- och liljesymbolik men tar också ibland steget 
ut till fri efterdiktning:

»Herden Fulvius tilltahlar sin Theodora:
Kom /  stat up /  min W än / min Kära /
Trädh uhr Kedars Hyddor fram;
Mehra skal tigh ey beswära:
Bårta är nu Wintren gram.
Kölden är och all förswunnen;
Snö och Uhr fördrijfne hänn:
Wåhrens Sool är åter funnen;
Kom /  kom uth min liufwe W ä n ...»  (12)

Glödande är också sensualismen i bröllopsdikten »Brudgummes och Brudz 
Samtahl aff Salomons Högha Wijsa», med dess påtagliga anspelningar på in
stundande händelser:

Sponsus
Cap. 1. v. 16 Sij min W änn Tu äst deijelig /  wår Säng grönskas.

Sponsa
Ibid. cap. 2 Jag sitter under dens Skugga som Jag begiärar / och hans Frucht är
v. 3 .4 . 5 .6 . mijnom Halse sööt /  han hafwer mig in uthi Wijnkällaren och Kiär-

leeken är hans Baneer öfwer mig. Han wederqwecker mig med Blomster 
och uppfriskar mig med Äple /  Ty iag är krank af Elskogh. Hans 
wänstra Hand ligger under mitt Hufwudh och hans högra Hand om· 
fambnar migh . . .»

Skildringen av denna sinnliga extas är uppbyggd av idel bibelcitat. Diktens 
sällsamma förening av fromhet, livsglädje och sedligt patos präglar även föl
jande brudgummens recept mot brudens »Elskogz Kranckheeter», ett skämt 
med läkarlatinet:

»Recipe, Juvenem Charissimum 
Cum Virgine Pia 
Casta,
Bonis Moribus 
Honestis Parentibus,
Fiat Benedictio Contrahentium 
Celebrentur Nuptiae per biduum vel quantum 
Satis Applicentur Medicamenta Calore naturali 
fiat Continuatio tempore Paroxysmi; prob. est.»
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Brudens recept är en nästan outhärdlig förening av skämt och allvar: de kristna 
dygdernas blad, blommor och rötter blandas i samvetets mortel, stötas med smär
tans mortelstöt, omröres med rättvisans stav, sållas genom minnet av Jesu Christi 
lidande, löses i den gudomliga kärlekens socker och i tårevatten, upphettas över 
hemsökelsens och tålamodets eld; som hjärtats rätta läkemedel intages det sedan 
dagligen med rent och ärligt sinne. (50)

Mycket i Wallenius’ diktning tyder på en stark personlig fromhet. Han nöjer 
sig inte med den anständighetens kvantum, som de flesta tillfällespoeter anför, 
utan uppträder som rigorös uppmanare och uppfostrare. Hans gammaltesta
mentliga moralism är krävande men samtidigt ljus i sin förtröstan. Och den 
sensualism, som Gud själv sanktionerat med Edens lustgård, lyser i den para
disiska oskuldens färger; denna unika kvalitet har senare tiders litteratur att 
avundas 1600-talet.

1670- och 1680-talen är den pastorala smakens blomstring inom tillfälles- 
poesien. Även denna motivsfär får hos Wallenius en egenartad och personlig 
utformning. Herden och herdinnan, som i lyriken var den erotiska passionens 
melankoliska offer, i bröllopsdikterna mestadels alamodiska sprättar eller värn
lösa mål för Cupidos pilar, förvandlas av Wallenius till illustrationer av hans 
äktenskapliga ideal — och till ett stycke självbiografi.

»Herde-Snack Emellan Damon och Lisille Om det Wälknutne Och Ouplös- 
lige» från 1681 är ett exempel därpå. Den gåtfulla överskriften syftar på det 
äktenskapliga bandet, »indissolubilis conjunctio», varom herdeparet samtalar 
som skickliga emblematiker:

»Käreste Lisillis kan tu nu minnas /
Har tu hört tahlas om sådana band /
Hwilka bland Herdarna wirckade finnas /
Här uti Nordanskogz hagliga land?»

Lisillis känner väl till dessa besynnerliga trohetens band, som bara växer star
kare ju mer de slits:

»Ja käre Damon ey detta förundra j  
Hör hwadh iagh säija will; märck der upå:
See /  blandh Herdinnorna wäfwas wäl hundra /
Starcke som desse /  ja starckar’ ändå.» (52)

Gång på gång behandlar Wallenius detta föga insmickrande motiv. I »Famae 
Berättelse om the Tolff Dygde-Knutar på Echta KärleeksBandet» har Farna 
flugit förbi en tillsluten brudkammare och hört Damon och Lisille samtala 
därinne; tillsammans har de gjort knutar på äktenskapsbandet för »Enigheet, 
Christeligheet, Heligheet, Tohlamodh, Alfwarsamheet, Kyskheet, Ährligheet, Re- 
deligheet, Lustigheet, Ensamheet, Enfaldeligheet, Kärligheet». Men störst är den 
sanna äktenskapliga kärleken:

»Kärligheetz ändan iagh tager och knyter /
Knyter det hårdast iagh nånsin ha läärt.
Knutarna flera nu Bandet ey tryter:
Kärleken hafwer alt wackert hoopsnäärt.» (3)
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Samma sedliga allvar och innerlighet inför äktenskapet utmärker en bröllops- 
dikt från 1685. Den inleds med ett motto, »In commune Sponsi & Sponsae 
Symbolum: Gudh och Tigh», vilket visar släktskapen med emblematiken. Åter 
hör vi ett herdepar samtala:

»Jagh stodh en gång på luur i Skymning i en Swahla /
Och hörde kär lig’ Ord hur’ twå tilsamman tahla:
Migh tyckt’ en Herde ung där war med Kärstan sin /
Des Mening sådan war: (Men iagh gick icke in)
T il G U D  och TIG min W än /  min Hogh och Tanckar syffta;
Ey kan iagh annorhwart min Hiertans Längtan lyffta:
Ty iag seer ingen Ting som bättre frögdar m ig /
Ehwar iag gåår och ståår /  är endast GLJD och TIG.
Med G UD och TIG iag ett i Werlden städz w il blifwa:
Från G UD och TIG ey Nöd ey Mootgång m ig skal rifwa:
I GU D  och TIG min Lust och högsta Frögd iag haar:
I Werlden ingen Ting för G U D  och TIG iag taar.
Den andra swarad’ så: Det samma iag och säger:
Min G U D  och TIG i W åld iag geer alt hwad iag äger /
M ig sielff och s å ...»  (31)

Få 1600-talspoeter anlägger en så strängt moraliserande och exklusivt äkten
skaplig syn på kärleken som Wallenius. Han gör front mot allt lättfärdigt, 
mot »Frantzöskt Galanterie» och »fremmand’ Mod och Seder» (28) och för 
enträget dygdens talan:

»För W ijsheet och för Dygd bör gifwas Kron’ och Krantzer 
Och ey för Barna-leek j  för Courtoisie och Dantzer.» (58)

Ändock fylls dessa herdesamtal av öm förtrolighet: »Gud och Tigh.»

De sinnrika pseudonymerna är typiska för tidens tillfällespoesi. Wallenius ex
cellerar i sådana, oftast uppbyggda på hans initialer: Lavelinus, Davus, David, 
Deras Altijd Wällönskare, Doch aff Wälment Upsååt, TienstbereDWilligste 
osv. Detta försvårar attributionen men gör den också mer spännande, i dag 
som på 1600-talet. Ofta uppträder han som herden Dämon. I denna naiva 
lantbos skepnad vandrar han in till Uppsala och bevittnar Norrmans installa
tion som rector magnificus (37); tillsammans med Coridon-Jonas Columbagrius 
vandrar han upp till ett bröllop i Falun: »Parnassus fåår oss seen igen medh 
större flijt.» (23)

Damon uppträder också i en rad »liljedikter». Han ger t. ex. brudgummen 
Myrtillo råd hur denne skall förrätta sitt »Lillie-Waal», vilket berättigar ett 
längre citat:

» . . .  Först alt ogrääs måst du wäya;
Bort! bort det ur krantzen din.
See! förmycket feeta jorden /
Bäär gemenligh sådant slag:
Hwad skall Nässlan uppå borden?
Taar du dijt /  hon gör dig klag.

Detta sedan wäl och achta 
Uthi detta Lillie-waal;
Gack så wahrligh /  plåcka sachta:
Mång’ har stiälck försköör och smaal /
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Bräckes när man där wid rörer /  
Tåhl ey med att lindas in.
O-utsprucken Roos ey för er 
Någon pracht till krantzen din.

Ey på branta Bärge-klinter 
God t är efter lillior gåå:
Snart kan hända foten slinter;
Swårt blijr åter att upstå:
Doch om man en Edel Lillia 
W eet sigh få af dygder mång /  
Skull’ han då ey dijt gå willia? 
Sådan gör hans lijfztijd lång.

Wackra Blomster ock uprinna 
Uthi wattnen här och där;
Doch jag önskar dem ey winna:
De förwaras medh beswär:
Ty så snart en sådan mister 
Wätskan /  som hon wäxt uthi /
A ll des täcke fägring brister /
Om hon tätt ey wattnat blij.

Fahrligt är ock sig begifwa 
D ijt man Siö-roos hämpta fåår: 
Mången så kan wååtskodd blifwa /  
Att det öfwer öron ståår.
Är då grannen med sin ökia 
Ey tillstädes /  stackars man!
Fåfängt fåår han sigh där kr ökia; 
Sielf ey hielpa sigh han kan.

Höge Guda-Lustegårdar 
Rare roser hafwa wäl;
Men slätt intet jagh dem wårdar: 
Frij jagh är och ingen trähl. 
Trägårdz Wachten måst du gifwa 
Löön och böön om du will in;
Eller måst du uthe blifwa /
Hafwa harm för möda din /

Händer och att in du släppes /  
Hwilken nåde du då fåår!
Porten åter strax gän-täppes;
Granlåt fins i alla wråår.
Då bär till att nijga /  båcka;
Hättan diupt måst lyfftas af:
W ill du digh sköön roos då plåcka /  
A la mode håll digh braaf.

Tör seen hända /  någon annan 
Reda waalt den samma roos /
See! då ståår det dig i pannan /
Om medh blygd du måst din koos. 
Derför’ ock du wäl besinna /
Andras ägor gaak förbij:
Skönste Lillior wäl wij finna;
Der wij kunna wara frij.
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Sedan du och ey försaka /
Fast än Lillian tyckes raar /
Något lijtet henne skaka /
Pröfwa wäl hwad krafft hon haar:
Bort! om hon är matcke-bijten!
Om än skönt hon har sin lucht;
Kan doch Matcken /  fast än üjten /
Hindra blommans bästa frucht.

Ibland Törne-hwassa taggar 
Swårt och är att lillior fåå:
Mycket der digh känslen aggar,
Bättre är att blij der fråå.
Hwadh är åth sig såledz wåga /
När ey nöden fordrar det?
Lillior wij med mindre plåga 
Finna wäl kom fölg mig medh.

Ach! de Dahle-Lillior skiöne /
Mellan höge Bergen ståå /
Uthi blomstrand’ dälder gröne /
Are dhe du sökia må:
Lagom wätska j  lagom heeta /
Lagom jordmån hafwa de;
Derför skynda digh att leeta 
Hwar du dessa kan få see.» (32)

Med outtröttlig fantasi omskriver Wallenius ett av bröllopspoesiens mest tra
ditionella mönster, friarespegeln. Där varnar man friaren för flärdfulla och lätt
sinniga jungfrur och uppställer tukt, ordning och flit som hustruns främsta 
dygder, där talar en antihövisk, borgerlig mentalitet av »lika barn leka bäst». 
Av detta synnerligen nyktra material har Wallenius skapat en betagande natur
skildring och en perfekt allegori; fantasikraften och versens elegans har få 
motstycken i svensk 1600-talspoesi.

Motivet tas också upp 1688 i »Dämons Skämtsamme Alfwars-Tanckar Om 
De Wackre Liljor i Dalarna / Eller de som lijfligen afmålade finnas på desse 
rum och orter...» . Den bibelsprängde Wallenius anför först ett 40-tal bibel
ställen om liljor, dymedelst parodierande sin egen poetiska teknik. Själva dikten 
beskriver hur hjorden lagt sig till vila; även herden kan slå sig ner att beskåda 
dalliljornas skönhet:

»Som Solen för de många Stiärnor /  
Som Liuset uthi Solen klaar;
Som Musae bland all andra Tärnor /  
Som Phoebus sielf i Herdars Skar; 
Altså bland sköna Blomster all /
O Lillior /  ehrt Loff wara skall.

W ist hafwer sielfwa Himlens Fäste 
Ehr sprängt med skönast Himmelsblå; 
Aurora ock sitt purpur bäste 
W ist låtit eder falla på:
Hwad grönt Oliven äger /  alt 
Är skänkt åt eder margefalt. . .
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Bort det att Fröija skulle komma 
Och blodga Ehr med Rosen-Färg /
Förn Hymenaeus huld och fromma 
Ehr plantar om på heligt Bärg /
Och stänger om Ehr fastan Gård /
Upbygd af Sions Stenar hård!» (48)

Men i dessa liljedikter vid andras bröllop skymtar Wallenius’ egen kärlek 
till en dallilja. En dikt 1684 undertecknas »den (i sinom tijdh) och torde önska 
sig En Dale-Lilies Wänn Varda» (dvs. DanieL Wallenius Wesmannus), och 
Damon säger klagande i dikten:

»See! ändå måst iag tillbaka 
Wända och än ensam gåå;
Tu /  Myrtillo /  taar din Maka /
Den digh Himlen låtit fåå.» (32)

1686 heter det likaså:

» .. .  satte mig nid i gräset /  suckandes till Himmelen med sådana tanckar: ’Lycklig ästu 
H oleni, som strax affter din bortgång från denna wår Nordiska Parnasso, en så Edel Dahl- 
Lilia wunnit!’» (16)

1688 uttryckes samma stämning:

»Se! så floreren alla stunder /
I Dahle-lillior /  täcke /  små!
Ehwart iag gåår /  i hwad för Lunder /
Doch gärna iag Ehr täncker på:
För skall iag sielfwer blifwa all:
Än Eder iag förgäta skall. . .

Om Himlen wille mig förunna 
På wist ett Bärg att byggia Skantz;
Hur’ gärna wille iag då kunna 
A f eder Fägring mig en Krantz 
Hopfläta /  den iag städz förnögd 
Fing’ bära mig till hiertans Frögd!»

Brudgummens lycka ställes mot skaldens öde:
»Så haar nu denna Herden wunnit /
Af höga Himlen sitt Begär;
Men huru offta är förswunnit 
En annars Hopp i Marken här?
Doch /  Damon, tyst! dijt Himlen will 
D ig kalla /  måst du föllia still?»

Detta bröllop stod i dec. 1688, några månader före Wallenius’ död. Inte bara 
svikna förhoppningar att vinna sin egen dallilja utan också resignation och 
dödsaningar hos den sjukdomsmärkte skalden synes tala ur vissa strofer:

»Doch w ill du /  Himmel /  såledz laga /
Med mig din egen att du mig 
Ifrån Parnasso täckes taga /
Strax up på Sions Bärg i tig /
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Ach! hiertans gärna fölger iag /
Min Lydna ware titt Behag!

! ! !
Ja /  komme mig och Sail den Dag /
Jag blijr då frij från all min Klag!

! ! ! » (48)

Vännernas dikter vid Wallenius’ begravning vittnar om att denna olyckliga 
kärlek till en Dalaflicka varit bekant.9 Några månader senare skildras den 
t. o. m. i en bröllopsdikt av Gabriel Skragge. Herden Geson sitter sorgsen i 
Nordanlunden, då ett vackert herdepar och en stor herdeskara nalkas honom:

»Men honom frågads strax /  om Han ey Damon sett /
Och dess Lisille? Dem man och så gierna bedt.

Ja /  äntlig gierna bedt att komma med i laget /
Att ågså Damon sielf sin Flöit had’ welat taget /
Att bringa Lust åstad och siunga som Han plä /
Ded är /  på konstigt wijs /  och Lust- och mustigt mä.

N ey /  swarad’ Han där till /  wår Damon Han är borta /
O sköne Heerde-skaar /  Hans Dagar warit korta:
Han söng fast liuft och wäl /  men har nu tystnat af /
Hans kåstli Sånge-Flöit med Honom gåt i qwaf.

Seer där Hans Heerde-staf nehrliggiand’ uppå Jorden /
Hans Penna /  Papper /  Bleck /  som söriand’ uppå Borden:
Lisille sielf /  som egen Hans Herdinne war /
Besörier Herden sin /  den Hon ey mehre har.»1

Bröllopsdikternas Damon är således än brudgummen, än Wallenius själv. Deras 
intensitet torde härröra ur denna svävning, ur poetens egen längtan efter ett 
jordiskt paradisleverne och heligt äkta förbund med »Lisille». Den stereotypa 
och opersonliga tillfällespoesien blir i Wallenius’ hand en subjektivismens dikt
art, ett medium för hans eget känsloliv.

Wallenius levde och diktade i en tämligen begränsad krets av studenter, 
präst- och borgarf amil jer i Dalarna och Västmanland, en typisk medelklass av 
något antihövisk mentalitet, där humanism, ortodoxi och vissa inslag av för- 
pietism var de viktigaste andliga komponenterna. Med åren växte hans skalde
rykte, och aristokratiska namn börjar förekomma bland adressaterna. Stilen blir 
då också mer »heroisk» och »sublim» som i följande begravningsdikt över Johan 
Gyllenstierna. Namnet blir utgångspunkt för en vidlyftig komposition av kos
misk ståt:

» . . .  Jagh bäfwar när min Siäl igenom sina Fönster 
Åskådar detta Gaap och wijda Werldsens Mönster /
Hwad högd uthöfwer mig /  hwad Diupheet nedan för j  
Hwad outsäylig widd i W äst /  Nord /  Öst och Söör.
Jag hijsnar när jag seer från högden åter nijder /
Och Syn och Tanckar min kring hijsligt Öde wrijder:
O huru letar jagh förän jagh finna kan
Igen wår lilla Jord som där syns lijk ett grand. . .

9 P. Warnmark (4:0), J. Salanus, J. Trot- 1 G. Skragge till F. von Glan, 1689, fol. 
zig (fol.) till D. Wallenius, 1689.
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Hwad seer ia g här för blåss? Ofantlig stora Kråppar /
Som doch där neder sees som minste SwafwelDråppar!
Men ach! de äro Haaf med Eld förutan Strand /
De äro hijslig’ Diuup förutan Grund och Land.
O Ordning utan Taal! Förundran mig nu binder /
At jag min Tancke-swärm så när ey återfinner...»  (14)

Samma heroiska stildrag har en hyllning till greve Erik Lindschölds namns
dag 1688, »Sång- och Fägne-GUDINNORNAS nyligen upslagen TJÄLL / under 
den STORE ATLES Blomstrande LIND / På den Swänske Parnasso i Nordan
lund». (28). Det är Wallenius största kända dikt, snarast ett mytologiskt drama. 
Muserna har förgäves sökt skydd under eken, oljeträdet, lagern och aspen för 
att äntligen finna en stor lind:

»Här! här haa wij trygheet nådt 
Moot bå heta /  rägn och dunder:
Lät oss derför /  Moderkär /
Upslå här wårt Tiäll och hydda;
Kom! kom med och sitt oss när;
Linde-Lööf /  wår Sköld /  oss Skygga.»

Lindschöld var under sina tidigare hovmannaår och på lediga stunder på godset 
Stafsund en skicklig, franskinspirerad poet. På senare år blandade han sig också 
med sin penna i dagens litterära debatter och försvarade i versifierade pamfletter 
t. ex. hovdamernas framförande av Racines Iphigenie mot »omilda uthtydare». 
Antagligen gjorde han Dän Svänska Theatern på Lejonkulan samma tjänst. 
I Wallenius’ dikt anspelar »En stoor-springande Satyr» på dessa livliga littterära 
fejder; ordet »satir» härleddes nämligen i regel från »satyrspel» o. dyl.:

»Ja! må iag inte flåsa?
Och andan ur mig blåsa?
Jag tänckte sättia mig 
I Atles Linde-Swalka 
Då Phoebus heet sig nalka;
Men Trädet ruska sig.

En Röst ok hördes där under /
Så hårdt som Åskie-dunder /
Frå Lindens höga tåpp:
Fort hän! du leda Stygger /
En sådan iag ey skygger 
Som du /  din ludin-kåpp . . .»

Så beskrives hur »af lijten Linde-qwist» kunnat växa upp ett så stött och 
mäktigt skuggande träd, dvs. borgarsonens väg till grevevärdigheten:

Melpomene.
»Atlas hin höge Monarch /  när han hijt ifrå Cimbriske Bärgen /
Efter en hijsliger Eld /  och Martis fladrande Låga /
Äntelig heemåth igen med Segrande Hiältarna wände /
Och sina Krantzade wapn /  med Oliv, med Palmer och Lager /
Färgad’ i Fienda-Blod utaf Axlarna skulle nu lyfta;
Finner han äfwen igen det Träd hwars Skugga wij nyttia.
Täckliga seer hanet ann /  och sig för all andra tillägnar /
Säyandes: Hafwa ju Gudarna Förr sina Träd sig anammat;
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Jupiter hårdestan Eek; Ja ok Hercol Fladrande Aspen;
Lagren Apollo: Minerva Oliven; ok andra så bortåt:
See! Så ware nu du /  sköne Lind /  mitt Träd /  ja /  mitt egit /
Som min blänckiande Sköld och Segrande wapen i Löfwen 
Måste betäckia. Så skal din Root dina qwistar och Grenar 
härliga widga sig uth /  ja många för Owäder hägna...»

Här har den homeriska stilen, lämplig för en av Sveriges högst uppsatta 
män, och en sällsynt elegant hexameter förenats med Wallenius’ emblematiska 
och allegoriska sinnrikhet. Atle eller Atlas var vid denna tid ett vanligt poetiskt 
namn för Karl XI. Atle var enligt Olof Rudbeck Sveriges första kung, varefter 
Sverige skulle ha fått namnet Atlantis:

»Och war detta ordet i 3500 åhr brukadt till en äretyttel alena för Konungar och K o
nungars barn, som stego til riket efter arfrätten.»2

Genom detta namn förlänas det samtida Sverige ett skimmer av homerisk 
urtid, hjältarna återvänder icke från Ilion, men väl från det danska kriget 1675- 
80. Atlas finner då en lind, som han sätter före alla andra träd: det är Lind- 
schöld, som efter Gyllenstiernas död 1680 blev Karl XI:s främste medhjälpare 
och förklarade gunstling under 1680-talet. Att framställa Lindschöld som en 
lind var vanligt och självklart för tillfällesdiktarna. Wallenius alluderar kanske 
också på en ovidiansk fabel, som berättar hur kung Atlas i sitt bördiga rike 
skattade ett gyllene träd för sin främsta dyrbarhet.3

Atlas’ upphängande av sina segerrika vapen i linden är troligen en smick
rande uttydning av Lindschölds adelsvapen. Naturligtvis var det uppbyggt kring 
en lind:
»på armarne af träät uthi det nidre feldtet hänga twenne skiöldar af Guld en på hwar 
sidan på röda bandh uthur en öpen hielm, ofwan på skiölden springa twenne palm- 
qwistar i kors med naturligh ferga, sammaledes medh ett rött bandh tillsammans bundne, 
och på knuten emillan qwistarne en sittiandes hwit dufwa, medh en Grön Olieqwist i 
näbben.. .4

Heraldiken var ju också en sorts emblematik, varför Wallenius också ägnat 
den stor plats i sin dissertation.

Dessa stildrag i Wallenius’ sista poesi visar honom som en av våra mest 
utpräglade barockskalder, i tävlan med den yngre Dahlstierna. Men även i 
denna lärda praktstil blir han sin fromma livssyn trogen: Lindschölddikten av
slutas med en rad bibelord, »Hele Stenar af Sions Bärg, Til en fast Muur Om 
Den Store ATLES Blomstrande Lind och de därunder sittiande Muser och Gra- 
tier».

Daniel Wallenius var först och sist tillfällesdiktare, som med »Skämtsamme 
Alfwars-Tanckar», »på konstigt wijs / och Lust- och mustigt mä» visste att 
celebrera varje tilldragelse. Mycket vore vunnet om denna studie av hans poesi 
kunde väcka intresse för tillfällespoesien, 1600-talslitteraturens viktigaste genre. 
Där återspeglas aristokratens och bokhållarens, studentens och prästänkans lit

2 O. Rudbeck, Atlantika, utg. av A. Nelson, 3 Ovidius, Métamorphosés, VI: 631 ff.
*937, h  136. 4 E. Ingers, Erik Lindschöld, 1908, s. 250 f.
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terära smak, där döljer sig i skriftmassorna originella begåvningar. Det är 1600- 
talsmänniskan, visserligen med officiell min och i helgdagskläder, men med 
obestridlig konkretion och egenart.

F Ö R T E C K N IN G

över d ik ter, t il l  stor del anonym a eller under pseudonym , som jag velat a ttrib u era  t ill  
D an ie l W allen iu s. Sam tliga å te rfinns i U ppsala un iversite tsb ib lio tek , un d er signum  »per
sonalverser över enskilda», såvida ej annat anges. Y tterligare  W allen iu sd ik te r kan  an tag 
ligen  uppspåras i and ra  sam lingar av tillfällespoesi.
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