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Några textställen i Stiernhielms Hercules

A v Nore Hagman  

1

I Petrus Rudbeckius’ diktsamling Insignis adolescentia (1624) finns en dikt, 
som bär titeln ’Praemium virtutis honor’:

Hoo som wil komma til wärd och ähra 
Skal gerna thet gott är flitigt lära.

Ty hwilken thet icke göra wil/
Han kan ock aldrigh komma ther til.

At thetta betygha wil iagh indraga
Huru Romerska vthi Rom hafwa lagat:

The haffua tilsamman twå Kyrkior bygd /
Then ena åt ähra then andra åt dygd.

Thet är/ en hafwa the virtuti dedicerat 
Och een strax hoos Honori förährat/

Och thessa så dicht fogat tilhopa/
At ingen fick til ährekyrkian löpa/

Medh mindre han ju förr skulle gå/
Genom dygdekyrkian som före monde stå.

När någen på bygnan vndersam war
Aff vthländska/ gaffs honom thetta swar:

Hoo i Rom wil ädlat och ährat blifwa/
Skal sigh förr til adelige dygder gifwa/

Then thet icke gör/ må ey begära/
Komma här til kall/ adel och ähra.1

Detta avsnitt ur dikten kommenterar Axel Friberg på följande sätt i sin 
akad. avh. Den svenske Herkules (1945):

»I den avfattning den har hos Rudbeckius återgår berättelsen på Antonio 
Beccadellis De dictis et factis Alphonsi Regis, Basileae 1538, lib. I, cap. 19. 
Beccadelli eller, som hans litterära och mera kända namn lyder, Panormita, 
skrev denna anekdotsamling till förhärligande av sin beskyddare Alfonso den 
ädelmodige, den lärdomsälskande och humanistgynnande konungen av Neapel. 
Samlingen åtnjöt långt in på 1600-talet stadig popularitet i humanistiskt bil

1 A. a., s. Dv.
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dade kretsar. Från Panormita övertogs bland andra Alfonso-anekdoter berät
telsen om de tva templen av Lycosthenes i hans samling av apophtegmata. 
Lycosthenes, a. a. s. 458 f. I W. Baurmann, a. a. s. 61, 119 meddelas två an
vändningar av tempelmotivet i fransk renässanslitteratur — . .»i

Vi citerar det ifrågavarande textstället hos Panormita:
Amico & familiari cuidam regi suadéti, ut tranquillé & uoluptuosé, dum posset, 

uitam ageret, nec corpus tot tantisqz periculis obiectaret, Respondisse dicitur, 
Non temere å Romanis illis quidem sapientioribus, Honoris templo Virtutis tem- 
plum coniunctum, in quod nisi per uirtutis templum introire liceret nemini, ut 
intelligerent mortales ad honoris fastigiu non uoluptatu uia (quae delitijs atqz 
illecebris affluens esset) sed uirtutis illa quidem aspera & salebrosa enitendu esse.

Friberg nämner inte något om vilket verk man kunde anse innehålla den 
direkta förebilden till Rudbeckius’ dikt. Denna erinrar emellertid på ett ställe 
ganska mycket om texten hos Panormita. Jämför satserna: »At ingen fick till 
ährekyrkian löpa/ — Medh mindre han ju förr skulle gå/ — Genom dygde- 
kyrkian som före monde stå» och »in quod nisi per uirtutis templum introire 
liceret nemini»! Berättelsen om de två templen påträffas hos flera författare, 
exempelvis Livius, Augustinus, Jean Bodin och Margareta av Navarra.1 2 Den 
förekommer också i ett verk på svenska, som är några år äldre än Rudbeckius’ 
diktsamling. Det är en översättning av den tyske prästen Georg Cieglerus’ 
Speculum mundi (1620).3 En kyrkoherde i Stockholm vid namn Andreas Lau- 
rentii åstadkom den svenska versionen.

Cieglerus återger anekdoten på följande sätt:
The Romare hafwa gerna welat vngdomen och hwar och en/ thenna saak för 

öghonen stella. Och therföre twå Kyrkior bygdt/ och then ena Templum virtutis, 
Dygdenes Kyrkia/ then andra Templum honoris, ährones Kyrkio kallat. The 
hafwa warit så bygde/ at man hafwer måst gå igenom Dygdennes Kyrkio in i 
Ährones Kyrkia/ eliest hade man ey kunnat komma ther in. Ther medh hafwa 
thet wijsa Folcket låtit förstå/ at thet är omögeligit til ähra och sann beröm 
komma vthan allena igenom sann dygd/ flijt och Gudfruchtigheet.4

Det finns ett par iögonfallande likheter mellan de svenska texterna:
Ciegl. : ». . twå, Kyrkior bygdtj och then ena . . then andra . .»
Rudb. : ». . twå Kyrkior bygdj — Then ena . . then andra . .»

Hos bägge författarna står ’Kyrkia’ som en översättning av det antika 
’Templum’. Cieglerus-Laurentii använder både latinska och svenska beteck
ningar på de två kyrkorna. Så gör också Rudbeckius fast på det något över
raskande sättet, att han förklarar de svenska uttrycken med latinska.

Det är möjligt, att Rudbeckius känt till berättelsen från mer än ett håll, men 
jämförelsén här ovan gör det mycket troligt, att han tagit intryck av fram
ställningen i Cieglerus’ bok.

1 K. Vitt. Hist. o. Ant. Akad. Handl., 61: 1, 1945, s. 181, n. 2.
2 Baurmann, W., Vertu. Die Bedeutung des Wortesinder französischen Renaissance, 1939 

( = Romanische Studien, 51).
3 Collijn, I., Sv. bibliografi, 1600-talet, sp. 168.
4 Cieglerus, a. a., s. 286.
7 — 5G821G Samlaren 1956
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2

En yngre samtida till Rudbeckius, nämligen Stiernhielm1, tycks också ha 
anlitat Cieglerus. En del motiv i Hercules påträffas nämligen i Speculum mundi. 
Det är därför lämpligt att en smula närmare presentera detta verk.

Cieglerus’ arbete är en undersökning av var man ska finna summum bonum, 
dvs. »thet högsta goda/ san/ fulkommen och beständigh frögd». Genom reso
nemang och belysande anekdoter vill författaren visa, att ingen av kategorierna 
Bona corporis, Fortunae bona och Animi bona håller måttet utan endast kär
leken till Gud. Men Cieglerus värderar också högt Animi bona, ’Andens gåvor’, 
som får den ur modern synpunkt egendomliga översättningen ’Sinnens godha’. 
Ett mycket tacksamt ämne är naturligtvis att uppvisa det fördärvliga i drycken
skap och otukt (Bona corporis) samt det ostadiga i lyckans gåvor: rikedom, 
ära, pråliga kläder, vackert utseende, ståtliga byggnader, adelskap och herre
gunst (Fortunae bona).

Ett av de partier ur Hercules, som innehåller likheter med Cieglerus’ fram
ställning, finner vi i skildringen av dryckeslaget. Det återges här i dess första 
kända avfattning, Johan Ekeblads ofullbordade avskrift (förkortn.: JE)1 2:

Wiltu stormar och strijd ? mijn Son skall föra baneret 
Mijn son Ruusz, wthi Kannor och Kruusz, uthi grufsame humpar 

125 Skall tig öfua med art, och drilla på wenster och höger 
Kommer i feldt mot dig een floock aff fuchtige bröder 
Tappert sätter han an, med sådana ijfuer och alfuar 
Att han i liszla stund, schall fälla the modige Kämpar 
Som rätt nu stode käck och köne; som oxar i golue 

130 Komme där ho som will, han weet honum möta mz alffuar 
Stå skolla troliga bij, gode gamble wälöfuade höfuidzmän 
Frantzman Monsieur a Vous, och Wälske signor vifobrindis 
och för all andre föruth, den redlige Swänsche Gott åhrbroor 
När der blåses alarm, så schall man höra med undran 

135 Fältskrij, glam och gny, huru Stycker och Humperna dundra 
Korl morl puff, in floribus, heelt, halfft, öfuer och wnder 
Tå seer man een raglar och faller hin andre,
En geer wp andan, och alt, en somnar, och kijfuar en annan 
Annor gråter och leer then tredie, een sitter och quäder 

140 Wältar här een i bänk, så ränner en annan i Muhren
Summan ähr thet, när alle gee tapt, och spelet ähr wthe 
så ähr prisen din, dig hembärs Säger och ähra

{JE: 123-142)

Det citerade verspartiet har en nästan exakt motsvarighet i Christoffer 
Ekeblads avskrift (förkortn.: CHE), vv. 155-174.3 I den tryckta upplagan av

1 Rudbeckius och Stiernhielm var för övrigt en tid kolleger vid Västerås’ gymnasium, 
år 1626. Redan två år tidigare hade S. erhållit vissa uppdrag av domkapitlet i Västerås, 
vars ordförande var Johannes Rudbeckius, broder till Petrus R. Jfr Hj. Lindroth, Stiern- 
hielms Hercules, en diktmonografi, 1913, s. 40, n. 1.

2 Texten är avtryckt i J . Nordströms uppsats De olika Herculesversionerna, Samlaren 
1916, s. 199 ff.

3 Texten återges i B. Swartlings akad. avh. Georg Stiernhielm, hans liv och verksamhet, 
1909, s. 117 ff. (dock utan numrering av verserna).
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dikten, som utkom 1658 (förkortn.: 1658)*, är dryckesskildringen betydligt 
längre. Beskrivningen i JE (och CHE) har delats upp på följande sätt: JE: 
123-133 motsvarar 1658: 192-202 (jämte en ny versrad: 203), JE: 134-136 
återfinnes i utvidgat skick i partiet 1658: 220-230, och JE: 137-142 påträffas 
i förändrad utformning som 1658: 238-245. Mellan dessa avsnitt har nya par
tier inskjutits.

I Samlaren 1924 (s. 235 f.) har E. Liedgren redan påpekat, att Stiernhielm 
för vv. 238-243 i den tryckta texten (ungef. = JE: 137-140) måste ha rönt 
inflytande av några latinska verser, ev. i fri prosaöversättning på tyska, vilka 
behandlar druckna personers uppträdande. Verserna har Liedgren funnit i Jo
hannes Colerus’ Oeconomia Oder Hauszbuch (1627 års uppl.1 2), och han citerar 
dem jämte den åtföljande tyska parafrasen. Det framhålles likväl, att kontak
ten inte behöver ha förmedlats direkt genom Colerus’ bok utan i utdrag genom 
en traktat, som översatts av riksrådet Erik Ribbing och utgivits av Silvester 
Joh. Phrygius under titeln M . Johannis Goleri, Aureo-Montani Silesij, Grun- 
delige Betänlciandej om thet wederstyggelige och fördömlige Fyllerit etc. (Sthlm 
1620). Traktaten innehåller de latinska verserna samt en svensk översättning 
av parafrasen. Eftersom den sistnämnda versionen inte återgivits av Liedgren, 
kan den avtryckas här som jämförelsematerial:

Then ene qwäder/ then andre gråter/ then tridie leer/ then fierde bannas/ then 
fempte beder/ then siette är fridsam/ then siunde trättar/ then ottonde sitter 
stilla och sörjer/ then nijonde är lustigh och drifwer elskogh/ then elloffte fram
förer putzachtige skempt/ thé tolffte talar intet/ then trettonde Plauderer och 
skrijer/ then fiortonde soffwer/ then femptonde disputerar, then sextonde begabbar 
och bespottar/ then siuttonde löper hijt och tijt/ och kan ingenstädz bliffwa stilla/ 
then adortonde kastar vpp/ then nijttonde fråtzar/ then tiugonde är aldeles en 
narr/ och altså bortååth.3

Översättaren har inte varit tillräckligt noggrann. Förlagans ’der zehende’ 
har bl. a. inte översatts med den påföljd, att den tionde personens beteende 
överförts till den niondes och det blivit en lucka i nummerföljden.

Man behöver inte tveka om att Colerus’ parafras, vare sig det är fråga om 
den tyska eller svenska avfattningen, varit bekant för Stiernhielm och att den 
avsatt spår i hans dikt. Särskilt framträder likheten vid en jämförelse med vv. 
238-243 i den slutgiltiga texten (1658). Här har detta parti utökats med några 
uttryck, en rad har flyttats (v. 240 = JE: 140), och en helt ny har kommit i

1 Stiernhielms Hercules, med kommentar utgiven av Erik Noreen, 1936.
2 l:a  upplagan 1591 (Svensk Uppslagsbok, art. Colerus).
3 Ribbing, a. a., s. 16, feltryck för 15.
Jfr Athenaeus, Deipnosophistae, ed. C. B. Gullick, 1, s. 156 (The Loeb Classical Library). 

Colerus hänvisar till denne författare, lib. 2, cap. 1. Här finns ett parti med en liknande 
numrering som i parafrasen, likväl inte av druckna personer utan av dryckesbålar. 
Euboulos, en poet, som skrev komiska dikter, låter Dionysos säga följande: »Endast tre 
bålar (xpaTyjpac;) blandar jag för de måttfulla — en för hälsan, som de tömmer först, den 
andra för kärlekens nöje, den tredje för sömnen. Därefter går förståndiga gäster hem. Den 
fjärde bålen är inte längre vår utan övermodets (uppeox;), den femte hör samman med 
högljutt tal (porjs), den sjätte med druckna upptåg (xcopcov), den sjunde med misshandel 
(U7T07UCDV), den åttonde med polisen (xXy]T7jpo<;), den nionde med raseri (^oXt)«;), den tionde 
med galenskap (piaviac;), som gör, att man kastar saker och ting omkring sig (coctte xal 
(3aXXsiv ttoieT).»
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dess ställe (v. 243). I citatet här nedan hänvisas till motsvarande beteende
mönster i den svenska översättningen av Colerus’ parafras (siffror inom paren
tes):

Af de modige Kämpar
Raglar här en; en staplar/ en stupar/ och falla the hoop-wijs.

240 Wälter här en i bänck så ränner en hufwud i wäggen.
En geer op andan/ och alt; en somnar (14?)/ och kijfwar en annan; 
Annor gråter (2)/ och leer den tridie (3); en sitter och qwäder (1). 
En pläger älskog (9)/ och bannas (4) en annan om alle Siu Tusend.

(1658: 238-243)

Det parti i Cieglerus’ bok, som uppvisar likheter med Stiernhielms skildring 
av dryckeslaget, ska nu behandlas. Det finns i andra kapitlet av Speculum 
mundi, »Om thetta lefwernes wällust». Efter att ha anfört en del bibelställen, 
där det beskrives, hur dryckesbröder uppträder1, fortsätter Cieglerus:

Thetta är sannerlighen itt rätt mönster/ ther medh then helige Ande hafwer 
täcktz sådana grofwe seller äfwen grofft affmåla. Och sannerligen när wij sådana 
lättsinnige wåthe bröders selskap beskode/ hwad see wij annat på them/ än en 
grufweligh/ wederstyggeligh/ och ther hoos en jämmerligh och ynckeligh sorge- 
spegel/ ther Barbariske/ Cyclopiske/ wilde och galne bussar/ ja lefwandes Dieflar 
i menniskligh hampn hoos hwar andra sittia och här om trafwa ? Hwadh warder 
tu annat hörande/ än at the fulle och galne Bacchi Bröder grympta som Swijn/ 
rååma som Oxar/ och tiuta som Vlfwar. Om hwilket lefwerne Propheten Esaias 
åter igen thet ewigha wee ropar: Wee then stolta Cronone the drucknes aff 
Ephraim/ thet falnade blomstret hans liufligha herligheetz/ theras som aff Wijn 
raagha.1 2

Ja/ tu warder medh stoor förundring beskodande/ thet vnderlige och lättfer
dige selskapetz vnderlige seeder och åthäfwor/ somlige lee ther andre gråta/ som- 
lige waka/ somlige sofwa/ somlige siunga och springa/ the andre sittia tala och 
disputera om stora wichtiga ting/ och medh tomma Kannor och krwss göra Con
clusion på hwars annars hufwudh/ så at then rödha swetten gåår ther vfch effter. 
Tå warder tu seende huru twå/ hwilke nu straxt såsom bröder hwar andre käär 
hade/ för itt ord skull tagha til swärdz/ hugga och sticka på hwar andra/ Ja the 
som nu straxt för stoor kärleek och wänskap hwar andra kyste och fampntogho/ 
blifwa i itt ögnableck owenner/ och hwar andre mörda och strypa. Så at then 
Wij se Mannen om sådhant fyllerij rätt sägher:

Hwar är wee? Hwar är sorg? Hwar är kijff? Hwar är klagan? Hwar äro såår 
vthan saak? Hwar äre rödhe öghon? Nemligha/ ther man dryckenskap ööffuer/ 
och kommer til at vthdricka hwad inskenckt är.3

1 I denna uppsats behandlas endast de mest påtagliga överensstämmelserna mellan 
Cieglerus och Stiernhielm. Man skulle emellertid i förbigående kunna påpeka, att vad C. 
skriver om ’ Veneris barn’ och deras tidsfördriv (s. 12 f.) företer en viss allmän likhet med 
innehållet i fru Lustas tal. Be i marginalen angivna bibelställena kan också rymma åt
skilligt av intresse, i det här fallet Vish. 2, Jes. 56, 5, 28. Så t. ex. innehåller Vish. 2 inte 
endast de gudlösas uppmaning till att njuta av livet utan anger också orsaken härtill, 
deras materialistiska livsuppfattning — jfr JE: 22-41; 1658: 58-85 — och nämner också 
deras förakt för fattiga men rättfärdiga människor — jfr JE: 146-155; 1658: 249-258.

2 I marginalen: Esa. 28.
3 Cieglerus, a. a., s. 15 ff. I marginalen: Salmons ordspråk 23.
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I andra stycket av ovanstående citat lägger vi märke till samma slags upp
räkning av beteendemönster som hos Colerus och Stiernhielm. Man kan därför 
förmoda, att Cieglerus liksom den svenske skalden känt till Colerus’ beskriv
ning av druckna personers uppträdande. Hur är då Stiernhielms förhållande 
till Colerus och Cieglerus? Vilken av dem har varit hans förebild, eller har han 
möjligen tagit intryck av dem bägge? Förmodligen är det sista alternativet 
riktigt. Stiernhielms urval av beteenden stämmer bättre med Colerus’ parafras 
än med Cieglerus’ uppräkning. Men å andra sidan finns det en del fraser hos 
Stiernhialm, som inte har någon motsvarighet hos Colerus men som erinrar 
om ordvalet hos Cieglerus. Här ges en del exempel:

Ciegl.: . . och medh tomma Kannor och krwss göra Conclusion . .
Stiernh.: Mijn son Ruusz, wthi Kannor och Kruusz, uthi grufsame humpar

(JE: 124; jfr 1658: 193)
Ja/ tu warder medh stoor jörundring beskodande/ thet vnderlige och 
lättferdige selskapetz vnderlige seeder . .
När der blåses alarm, så schall man höra med undran 
Fältskrij, glam och gny, huru Stycker och Humperna dundra

(JE: 134-135)
: Tå warder tu seende huru twå/ hwilke nu strax t såsom bröder hwar 

andre käär hade/ för itt ord skull tagha. til swärdz/ hugga och sticka 
på hwar andra . .

: Huggj Stickj Slå; wari långt häri-från; (doch somblige Biässar 
Finnas ibland/ som napt kunne låtat och hafwa det laget.)

(1658: 208-209)

Också i första stycket av citatet från Cieglerus finns uttryck, som är av in
tresse. När författaren först presenterar dryckesbröderna, använder han bl. a. 
den kollektiva benämningen »sådana lättsinnige wåthe bröders selskap». Detta 
uttryck påminner om Stiernhielms formulering: »een floock aff fuchtige bröder» 
(JE: 126; jfr 1658: 195). Wåthe bröder — fuchtige bröder är uttryck, som mycket 
liknar varandra. Även en annan överensstämmelse kan noteras. Cieglerus anser, 
att Bacchi bröder uppträder som olika slags djur: »grympta som Swijn/ rååma 
som Oxar/ och tiuta som Vlfwar». Det bestialiska framhäves också av Stiern
hielm. När dryckesbröderna raglar fram mot den unge Herkules, fäller broder 
Rus dem »som oxar i golue» (JE: 129; jfr 1658: 198). Det är helt naturligt, att 
prästmannen Cieglerus betraktar en samling rusiga personer som något bar
bariskt och anstötligt. Det intressanta är, att ett avståndstagande också skym
tar fram i fru Lustas tal, där dryckenskapen för övrigt framställes som ett 
lämpligt tidsfördriv.

Vid närmare granskning upptäcker man också en viss likhet i dispositionen. 
I första stycket av citatet från Cieglerus betraktas dryckesbröderna som ett 
sällskap, vilket utmärkes av en del motbjudande egenskaper. Det är en kollek
tiv presentation. På samma sätt är det i JE: 123-133. En flock rusiga sällar 
kommer där anstormande. I andra stycket hos Cieglerus nämns åtskilliga in
dividuella beteenden, »somlige lee ther andre gråta» etc. Likadant är det i JE: 
137-140, »Tå seer man een raglar och faller hin andre» etc.

Med anledning av de likheter, som ovan anförts, vågar man framföra den 
åsikten, att Stiernhielm tagit intryck av Cieglerus i fråga om dispositionen och

Ciegl.

Stiernh.

Ciegl. : 

Stiernh. :



en del spridda uttryck. För en passage har han utnyttjat en fylligare fram
ställning hos Colerus.
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Ett av de nytillkomna partierna i den tryckta versionen lyder:
Byssor och Swärd är’ här intet i bruk för Slanger och Möser/

205 Morgonstiernor/ fylte Granater/ och halfwe Canoner:
Gå här i swang store Barkenmeyre/ Bullar/ och Bolkar/
Fylte på brädd; diupe Tumblar’/ och Humpar och höge Bocaler.

(1658: 204-207)

För att åskådliggöra, att krigiska förhållanden avlösts av fredliga, brukade 
skalderna i äldre tid ibland använda motivet: vapen, som smides om till plog- 
billar. Så har t. ex. Stiernhielm gjort i Then Triumferande Parnassus, v. 342: 
»Af Swärd’ är’ smidde Rist och Plogar.»1 Däremot får nog antitesen ’vapen — 
dryckeskärl’ anses vara en sällsynt företeelse. Ett försök att förklara, hur detta 
motiv uppkommit, ska här göras.

Efter det att Cieglerus gett en allmän beskrivning på hur dryckeshj ältar 
brukar uppträda — här tidigare citerad — nämner han också några namn, som 
är kända från bibeln och antika författares verk. Som »sådhana Fy liepråmar 
och wredennes stinckande käril» räknar han bl. a. konung Balthasar (Belsassar), 
den rike mannen, den förlorade sonen och Alexander den store. Särskilt intres
serad är han av den sistnämnde. På följande sätt utmålas drinkaren Alexander:

Ett rätt mönster til sådant leffuerne beskrifwa ock Historierna om Alexandro M . 
hwilken ehest hafwer warit en träfligh Hielte/ medh allahanda dygder beprydd/ 
och itt synnerlighit Exempel til wijssheet/ förståndz höga gåfwor/ hieltes modh/ 
lycksamheet/ rättferdigheet och kyskheet/ för alla Konungar och Potentater 
framstält: Men så snart han hade begifwit sigh til fyllerij och kötzens wällustar/ 
hafwer han på sådana sina dygder stoort skipbrått lijdit/ och är then willeste och 
rytandeste Menniskia worden/ som någhon tijdh wara måtte. Han ihiälstack/ 
stryffte och mördade alle sine bäste och ädlaste Rådh. ( . . . )

Han war så aldeles gifwin til fyllerij/ at han och them som mäst dricka kunna/ 
stoora förähringar på Land och Folck och många tusende gyllenne gaff/ ther 
öfwer månge vthi hans Hoff sigh til dödz drucko. Ty som han leffde/ så leffde 
ock hans hela Krigzfolck: Hwart the drogho i Feldt/ tå sågh man icke en hoop 
harnaskadt och bewäpnadt Krigzfolck som tilförende: Harnesk/ Wärior och Wapn 
woro aflagde/ hwar man gick och baar i händerna/ Kannor/ Faat/ Skålar och 
Glass/ fulle medh Wijn/ och Rosen krantzer på theras hufwud/ Konungen sielffuer 
wardt på en högh Konungzligh stool burin/ lika som man then Affguden Bacchum 
målar/ med Krantzar/ Kannor och Wijnglaass prydder. Igenom sådant swermande 
och susande förloradhe han i en kort tidh icke allenast sitt lijff/ vthan ock then 
hela Monarchien/ then han medh stoort arbete och dygd wunnit hade.1 2

1 Sv. författare, utg. av Sv. Vitterhetssamfundet, 8; Sami. skrifter av Georg Stiernhielm, 
utg. av Joh. Nordström, 1:1, 1929, s. 120.

2 Cieglerus, a. a., s. 18 f. — Också Colerus ägnar en föga smickrande uppmärksamhet åt 
Alexander i detta sammanhang. Innan han meddelar de latinska verserna om »conditiones 
ebriosorum», nämner han några kända dryckeshj ältar, däribland Alexander. Colerus uppe
håller sig vid dennes poculorum certamina, »dryckekämpningar», som slutade olyckligt för 
en del av konungens goda vänner. Verbala likheter gör det troligt, att Cieglerus tagit in
tryck av Colerus’ framställning.
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Här finns det motiv, som Stiernhielm använt i vv. 204-207: vapen, som bytts 
ut mot dryckeskärl. Anekdoten om Alexanders backuståg förekommer hos en 
del antika författare. Plutarkhos t. ex. ger denna redogörelse:

Efter att där således ha givit hären tid till att repa sig, lät han den under 
upprymd festyra tillryggalägga vägen genom Karmanien. Själv åkte han i skritt 
efter fyra hästar, varunder han jämte sina närmaste förtrogna vänner hela tiden 
både natt och dag satt och rumlade på en hög, fyrkantig estrad, synlig för alla; 
fullpackade vagnar, somliga skyddade mot solen av purpurfärgade och brokiga 
skynken, andra av ständigt friska och gröna lövruskor, följde efter med hans 
övriga vänner och truppförare, även de med kransar på huvudena och oupphör
ligt drickande. Man kunde ingenstädes upptäcka en sköld, hjälm eller pik, utan 
hela vägen utefter voro soldaterna upptagna av att med skålar, dryckeshorn och 
tallrikar ösa vin ur stora krus och bålar och dricka varandra till: en del gående 
till fots, andra liggande. Högljudd musik från pipor, flöjter och harpor liksom även 
ljudet av uppspelta kvinnoröster hördes överallt. Til] oredan och villervallan i 
marschordningen sällade sig också det uppsluppna glammet vid ett Bakkhoståg, 
alldeles som om guden själv varit närvarande och ledsagat den yrande skaran.1

Quintus Curtius återger samma episod men nämner ingenting om att sol
daterna bytte ut vapen mot bägare.1 2 Arrianos finner anekdoten föga trovärdig.3

Det nämnda motivet: vapen, som ersättes av dryckeskärl, hör tydligen 
hemma i en tvivelaktig berättelse om Alexander den store på hemväg från 
Indien. Såsom den meddelas av Cieglerus, har den stor likhet med Plutarkhos’ 
version. Textstället i Hercules erinrar om dessa båda författares framställning. 
Skillnaden är endast den, att Plutarkhos och Cieglerus har ett enkelt ordval, 
när de nämner olika slags vapen och vinbägare, medan Stiernhielm i barockens 
stil nästan döljer motivet genom sitt slöseri med poetiskt effektfulla benäm
ningar. Det är också att märka, att han väljer för sin tid moderna uttryck, 
t. ex. granater och mörsare.

Att med hjälp av det framlagda materialet säkert bevisa, vilken som varit 
skaldens direkta förebild, är väl knappast möjligt, men ett likartat uttrycks
sätt hos Cieglerus och Stiernhielm må påpekas:

Ciegl.: Kannor/ Faat/ Skålar och Glass/ fulle medh Wijn.
Siiernh. : . . store Barkenmeyre/ Bullar/ och Bolkar/

Fylte på brädd; diupe Tumblar’/ och Humpar och höge Bocaler.
( 1658 : 206- 207)

Efter en uppräkning av olika slags dryckeskärl kommer en satsförkortning 
med samma innebörd och samma rytm. Vad som kommer efter semikolon i 
v. 207 verkar närmast vara en utfyllnad av raden.

Stiernhielm spinner sedan vidare på samma motiv. Då vapen ersättes av 
bägare, får kulor och krut vika för vin- och ölsorter:

1 Plutarkhos, Levnadsteckningar över berömda greker och romare. Urval i övers. Sthlm 
1947, s. 556.

2 Curtius, Q., History of Alexander, ed. J. C. Bolfe, 2, s. 457 (LCL ).
3 Arrianos, Alexander den store och hans krigiska bragder, övers, av I. Heikel, Sthlm & 

Hfors 1944, kap. 6: 28, s. 274.
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210 Krut och Lod är här intet i bruk: man sätter i ställe/
Klart Reensk wijn/ Bacheracher/ en Mentzer/ och liuflige Necker. 
Rinckhauwer/ Moskateller/ af Gudarne drickes/ och älskas 
Spanske där-hoos/ Alikant/ Blanck Bastard/ och söte Canarier. 
Petersimens/ Starck Frontiniac/ och Fransk wijn/ i nödfall.

215 Jämte Claret/ Hypocras: och flerhand’/ lystlige drycker.
Sedan är ock gott Ööl/ som Rvvs skal bringa på banen:

Brunswigs Mumma/ Possnäll; Garley/ och Halbersta’ Bryhan.
Zerbest- och Rostocker Öhl Fyns-Miöd/ och Westgöta-Mölska; 
Knijsnak/ och Rumeledois; men bort med Kuckuk/ och Rastrum.

(1658: 210-219)

E. Noreen påpekar i kommentaren till sin utgåva av dikten, att denna för
teckning på olika sorters vin och öl mycket påminner om en uppräkning av 
samma slags drycker i den tysk-latinska Jus potandi, vilken utkom i många 
upplagor under 1600-talet. I dess § 8 står följande:

Meo palatui magis adblanditur cerevisia Rostochiensis, Hamburgensis, Dantziger 
Dubbelt Bier/ Preussingk/ Braunschweigische Mumme/ Knisenacky Hannoversch 
Broyhan/ Engelischs Bier/ Zerbster/ Torger/ quåm Kuckuck/ Büffel/ Rastrum/ 
Klatsche/ longéque pluris aestimo vinum Lacedaemonicum vel purum, Rhenanum, 
ut Klingenberger/ Muscateller/ Reps/ Hambacher/ Malvasier/ Peter Simens/ 
Allekante/ Riessfelder/ Nothalter/ Bacharacher/ quåm omnia Francica & Hessiaca 
vina.1

I Jus potandi räknas upp såväl bättre som sämre öl- och vinsorter. De som 
har en mindre god kvalitet återfinnes efter ordet quåm. En jämförelse med 
Stiernhielms text visar en liknande uppdelning. Det dåliga ölet representeras 
i förlagan av följande sorter: »quåm Kuckuck/ Büffel/ Rastrum/ Klatsche», 
och det motsvaras i dikten av följande passus: »men bort med Kuckuk/ och 
Rastrum» (v. 219). Överensstämmelsen är utmärkt. Man bör dessutom lägga 
märke till att de citerade orden står sist i resp. förteckningar. Också i detta 
avseende är tydligtvis parallellen fullgod. Vad vinerna beträffar, så är följande 
mindre förträffliga: »quåm omnia Francica ds Hessiaca vina.». Hos Stiernhielm 
heter det: »och Fransk wijn/ i nödfall» (v. 214). Således återigen en likhet. 
Men i det här fallet står de bägge uttrycken inte på samma plats i framställ
ningarna. Den latinska frasen avslutar vinlistan i Jus potandi, men efter dess 
motsvarighet i dikten finns ytterligare en rad i katalogen (v. 215):

Jämte Claret/ Hypocras: och flerhand’/ lystlige drycker.

Denna versrad står utanför inflytandet från Jus potandi. Att den är ett 
tillägg, antydes av det inledande ordet ’jämte’. Man skulle kunna tänka sig, 
att skalden formulerat raden under påverkan från en annan förebild. Om man 
bläddrar vidare i Cieglerus’ bok, så finner man också här en uppräkning av 
vinsorter, fastän av en ganska blygsam omfattning:

Then rike Slemmaren och friske S. Mårtens Broderen hafwer nu och i all ewig- 
heet ingen watn droppa i then grufwelige Helfwetis eldzplåghande heetta/ aff alt

1 Noreen, a. a., s. 24 f.
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sitt öfwerflödighe Ööl och Wijn/ kostelige Malwasir/ wälsmakande Alekant/ liuf- 
lighe Clareth/ och allahanda andra tilberedde dyrbara dricker at förmoda/ ther 
medh han sin vthtorckadhe tunga köla och wederqweckia kunde.1

Förmodligen ger Cieglerus här ett utdrag ur en liknande förteckning över 
olika sorters öl och vin, som stått Stiernhielm till buds. Av de tre vinerna är 
’Malvasir’ och ’Allekante5 också upptagna i Jus potandi’, Stiernhielm har ’Ali- 
kant’ och ’Claret’.

Eftersom Cieglerus bara nämner tre viner som exempel på frossarens »öfwer
flödighe Ööl och Wijn», verkar det i hög grad motiverat, att han avslutar upp
räkningen med ett osv.: »och allahanda andra tilberedde dyrbara dricker . .». 
Stiernhielm, som samvetsgrant räknar upp en tretton-fjorton vinsorter, slutar 
emellertid på samma sätt: ». . och flerhand’/ lystlige drycker». Den innehålls
rika vinlistan förlänges på så sätt i det oändliga, och intrycket blir förstärkt, 
men man hade knappast väntat en sådan avslutning. Det finns inget verkligt 
skäl för den.

Cieglerus använder det något svävande uttrycket ’dyrbara dricker’ i sin av
slutning. I Stiernhielms text finns också ordet ’drycker’, här placerat i slutet 
av vinlistan. Dess plats är särskilt intressant. Saken är nämligen den, att 
Stiernhielm i motsats till framställningen i Jus potandi först räknar upp vi
nerna och därefter ölsorterna. Följden blir, att man påträffar ett slags osv. 
mitt i uppräkningen; ordet ’drycker’ har ju en mycket vidsträckt betydelse: 
». . och flerhand’/ lystlige drycker. — Sedan är ock gott Ööl/ som Rvvs skal 
bringa på banen: . .». Man frågar sig, om inte på Stiernhielms tid också ölet 
räknades till kategorien ’lystlige drycker’!

Det ligger nära till hands att misstänka, att den inte helt lyckade avslut
ningen på vinlistan beror på inflytande från Cieglerus. Skalden kan ha varit 
bunden av dennes ordval. Att de bägge författarnas formuleringar står var
andra nära, visar en jämförelse mellan följande textutdrag:

Ciegl. : . . Clareth/ och allahanda andra tilberedde dyrbara dricker . .
Stiernh. : . . Claretj Hypocras: och flerhand'I lystlige drycker.

Ord och uttryck, som kursiverats, korresponderar med varandra.
Något annat, som kunde tala för ett inflytande från Cieglerus, är följande:
I Jus potandi finns det inga attribut framför namnen på de olika slagen av 

vin och öl, med ett undantag: »vinum (. .) purum, Rhenanum», vilket motsvarar 
»Klart Reenst wijn». Cieglerus har däremot sådana attribut: »kostelige Malvasir/ 
wälsmakande Alekant/ liuflighe Clareth». Det kan understrykas, att Cieglerus 
uteslutande nämner viner. Om man nu granskar Stiernhielms text, så finner 
man inga attribut i förteckningen över ölsorterna, i likhet med vad som är 
fallet i Jus potandi. I vinlistan finns det däremot här och var en bestämning, 
utom det nämnda »Klart Reenst wijn» också »liuflige Necker» och »söte Cana- 
rier». Exemplet från Cieglerus kan här ha spelat in. Denne har uttrycket »liuf
lighe Clareth», Stiernhielm »liuflige Necker».

3
I tolfte och sista kapitlet av Speculum mundi, »Om Sinnens goda», yttrar 

Cieglerus många vackra ord om bona animi, »som äre wijssheet/ förstånd/ konst/

1 Cieglerus, a. a., s. 31 f. — I marginalen: Then rijke Mannen. Luc. 16.
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skickeligheet/ dygd och redeligheet/ etc.»1 Men det är författarens uppgift 
att bevisa, att allt jordiskt är något fåfängligt ur religiös synpunkt. Den första 
undersökningen i detta avseende påträffas i kapitelavsnittet XII: 1, vilket har 
som rubrik: »Om Sinnens godha itt saligt Lefwerne göra och sann Frögd gifwa?» 
För att kunna svara nej på den frågan redogör författaren för de olägenheter, 
som är förbundna med lärda studier. Vilka de är, framgår av följande marginal
rubriker: »1. Konst oc dygder bekomer man med stoort arbete» (s. 602), »2. 
Konsten går om brödh» (s. 603), »3. Hoos stor konst/ är stoor affwund» (s. 605), 
»4. Konst och dygd föra mången vthi lijffs och leffuernes fara» (s. 606), »5. 
Sinnens gåfwor göra menniskiorna stålte» (s. 608), »6. Sinnens goda warda miss
brukade» (s. 609).

Vissa partier i Cieglerus’ framställning har motsvarigheter i Stiernhielms 
dikt. Till att börja med intresserar oss Cieglerus’ skildring av besvärligheterna 
på en ung mans studiebana (=  punkt 1):

Ty fast än animi bona Gudz gåffuor äre/ så weet man doch/ at the oss icke 
medfödde/ och tilflugne äre såsom corporis et fortunae, kropsens och lyckones goda/ 
vthan thet kostar stoor möda och sorgh/ arbete och hufwudhbrytande ifrån 
vngdomen vp/ och heela Menniskiones lijffztijdh går sin kooss medh stoort ar
bete/ och man haffuer få goda stunder/ och alle krafter warda ther igenom debi
terade och förswagade: Effter thet/ thet berget/ hwar vppå konst och dygder 
wistas eller boo/ fast en trång wägh hafuer/ och han går myckit krokot kring/ 
är mycket släprig/ qwistuger och wilsam/ med allehanda törne och tistel igen- 
wuxen. Hwilket mångom för hufwudet stöter och ifrån studerande affskräcker/ 
eller sedan en hafwer begynt/ warder sedan för sigh warse then långe och fahrlige 
wägen/ ther han sigh igenom bryta skal/ kommer honom en förskräckelse vppå/ 
at han Studia Gudh befaler/ och laghar sigh ther ifrån.1 2

Cieglerus riktar sina ord till den stora allmänheten. Stiernhielm vänder sig 
framför allt till den studerande adelsungdomen och intar en annan ståndpunkt . 
I dikten utgöres slutmålet just av dessa animi bona, som Cieglerus anser otill
räckliga för ett saligt leverne och en sann fröjd. Om den unge Herkules be
mödar sig om dem och når upp på Dygdernas berg, får han följande lön:

Här blifwer omak och arbete lönt/ dijn möda bekrönes 
Med obegrijpelig hugnad och frögd/ samt ewiga lijsa/
Oförwanskliga Nögd/ och Glädie dit hierta belysta;

(1658: 316-318; jfr CHE: 244-246)

I sin dikt bedriver Stiernhielm en kraftig propaganda för studierna. Det är 
en intressant kontrast mellan hans och Cieglerus’ uppfattning. Stiernhielm över
lämnar åt fru Lusta att framhäva nackdelarna av alltför träget studerande. 
Denna varnar för »diupt besinnande Hiärn brott»; »the willa ditt huffud och 
kränkia din hälsa» (JE : 99-100; jfr 1658: 160-161). Det är ungefär samma 
argument, som Cieglerus anför. Han talar om det myckna arbetet, huvud- 
brytandet, de försvagade kroppskrafterna.

1 Cieglerus, a. a., s. 594.
2 Cieglerus, a. a ., s. 602 f. På ett föregående ställe säger dock samme författare: 

»Mootwilligha Ingenia äre the/ som sigh om ingen ähra och beröm beflijta/ ey heller på 
thet höga Dygdennes bergh vpklijfwa wilia/ at the itt berömlighitnampn måtte bekomma . .» 
(a. a., s. 264).
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Men Stiernhielm vill inte förringa svårigheterna. Liksom Cieglerus använder 
han bilden av Dygdens smala och svårframkomliga väg1:

Min wäg han är uti förstone trång/ bland stubbar/ och stenar/
Muddig/ och ojämn/ diup/ och bewext med tistlar/ och törne/

(1658: 309-310; jfr CHE: 237-238)

Eftersom detta motiv är synnerligen vanligt i humanistlitteraturen, är det 
svårt att yttra sig om en påverkan från Cieglerus. Det skulle i så fall närmast 
vara v. 310, som kunde diskuteras. I bägge texterna finns tre adjektiv på mot
svarande ställe, och därefter nämns, att tistel och törne växer på vägen.1 2 Verbet 
står i perf. part. (igenvuxen, bevext). Stiernhielms ordval bör i viss mån ha 
varit beroende av versrytmens krav. För jämförelsens skull återges de bägge 
passagerna:

Ciegl.: . . släprig/ qwistuger och wilsam/ med allehanda törne och tistel 
igenwuxen.

Stiernh. : Muddig/ och ojämn/ diup/ och bewext med tistlar/ och törne.

Stiernhielm målar den studerande unge mannens framtid i enbart ljusa 
färger. Cieglerus skriver: »Så är och näst swår mödha och arbete intet annat 
hoos Studiis än armodh/ älendigheet och tiggerij» ( = punkt 2). Skalden näm
ner också armod och andra besvärligheter (1658: 326; jfr CHE: 254), men 
detta gäller endast dem, som ger sig i lag med Frö ja och hennes son. Vad 
Cieglerus har att säga om avundsjukan och hatet (=  punkterna 3-4), finns 
det naturligtvis ingen motsvarighet till i dikten.

Fastän Cieglerus och Stiernhielm således för fram helt motsatta åsikter 
angående belöningen för ett strävsamt liv bland böckerna3, så har de i en 
del andra avseenden liknande meningar. De är t. ex. överens om att en och 
annan lärd person kan vara mindre sympatisk. Cieglerus ger följande karak
teristik (=  punkt 5):

Thet skeer och icke sällan at thesse herlighe och edle Sinnens gåffuor/ fast the 
eliest een menniskia effter theras art och natur/ til all wänligheet/ ödmiukheet och 
sachtmodigheet vpäggia/ lijkwäl finnes offta många menniskior/ när the förmärkia 
at the något lijtet mera gåfwor hafwa än andre/ warda the stålte och höghfärdige/ 
och achta sigh allena höge/ wijse och förståndighe: Och andre warda hooss them 
föga bättre än alzintet achtade/ måste idel narrar och dårar wara för theras ögon. 
Och thesse äre gemenligen the halfflärde/ hwilka wäl något Superficialiterj doch 
icke bil sielfwe grunden studerat hafwa. Ther om S. Paulus säger: Scientia inf lat, 
konsten vpblåser enom. När twert emoot/ the som rätt aff grunden studerat hafwa/ 
wäl see/ hwar vt-hi them feelar/ och therföre theste ödmiukare äre/ och hålla andre 
lärdare än sigh sielfwa . .4

1 Om förekomsten av vägmotivet se Hj. Lindroth, a. a., s. 66 ff. och Friberg, a. a., 
s. 84 ff.

2 En språklig detalj må påpekas. Cieglerus skriver »törne och tistel». Orden står i singu- 
laris. Stiernhielm använder uttrycket »tistlar/ och törne». Det är osymmetriskt. Det första 
ordet står i pluralis, ’tistlar’, men det därmed samordnade ’törne’ i singularis.

3 Om Stiernhielms framställning av färden uppför Dygdens berg och mödans belöning 
se Friberg, a. a., s. 151 ff.

4 Cieglerus, a. a., s. 608, r. 8-s. 609, r. 4. Citatet från Paulus återfinnes i 1 Kor. 8: 1.
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I Hercules finns ett liknande parti:
Wiltu nu seya min HERCULE; mången är Lärd: men en Åsna/
Toker i alt det han talar/ och gör/ en tylpel i gästbod:
Doch är han lärd. Ney/ HERCVLE/ Ney. En sådan är olärd.

440 Fast honom flödde Latin öfwer öronen ned opå skägget.
Den sijne Seder/ och Ord; sijne Lyster/ och anfödde Sinne/
Inte wet håll’ vti töm; styra/ fogligen hyfsa/ regera.
Han är en olärd man: wari Doctor, ell’ hete Magister.

(1658: 437-443)

Beskrivningen skiftar1, men i bägge fallen är det fråga om personer, som  
inte blivit humaniserade av sina studier. Sådana människor är halvlärda,, 
menar Cieglerus. Stiernhielm går ett steg längre: »En sådan är olärd.»

Det följande stycket i Cieglerus’ text (=  punkt 6, inledn.) lyder:
Öffuer alt thetta kommer ännu här til the herlighe och sköne Gudz gåfwors 

skennelighe missbruuk. Ty om än skönt hoos animi bonis et donis sådana Sinnens 
goda itt saligt/ roligit lefwerne och rätt fullkommen frögd stodo til at hoppas/ 
så fördrifwer doch missbruket thet ena medh thet andra.1 2

De följande verserna i dikten har ett likartat innehåll:
Än äret ett/ som märkligit är: Om än allhanda Lärdom 

445 Alsköns Dygder/ och Himlisk wet dit hierta bekröna;
Och den ädele Mildheet alleen hon fattas i Cronan;
Så är’ all’ öfrige Dygder af intet Lius/ utan anseend.

(1658: 444-447)

Man tycker sig märka en viss likhet mellan de inledande fraserna: »Öffuer 
alt thetta kommer ännu här til . .» (C) och »Än äret ett/ som märkligit 
är . .» (S). Därefter följer i bägge texterna en mening, som inledes med en 
koncessiv bisats: »Ty om än skönt hoos animi bonis et donis . .» (C) och 
»Om än allhanda Lärdom . .» (S). Den avslutas med en huvudsats, inledd 
på samma sätt: ». . så fördrifwer doch missbruket . .» (C) och »Så är’ all’ 
öfrige Dygder . .» (S).

Den stilistiska utformningen bjuder således på en del överensstämmelser. 
Man märker också en viss likhet i fråga om innehållet. I bisatsen nämnes 
utomordentliga andliga gåvor, i huvudsatsen står, att dessa fördrives eller 
blir utan anseende.

Meningen hos Stiernhielm röjer vidare spår av inflytande från 1 Kor. 13: 2, 
både ifråga om stil och innehåll. Bibelversen lyder:

Och om iagh kunde prophetera/ och wiste all hemligheet/ och alt förstånd/ och 
hadhe alla troo/ så at iagh försatte bergh/ och hade icke kärleken/ så wore iagh 
intet (GYB).3

1 Cieglerus beskriver personer av den lärdomshögfärdiga typen. Stiernhielm använder 
i sin karakteristik uttryck, som liknar dessas benämningar på mindre kunniga kolleger: 
»narrar och dårar» (C), »Åsna/ — Toker» (S).

2 Cieglerus, a. a., s. 609, r. 9-15.
3 I samband härmed kan man anföra 1658: 451-452:

Dygd utan dadlige Mildheet/ een dunst är; een målning i watne;
Skugg’ utan kropp; een fyllning af wind; et hliom/ och et Nord-blys.
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I och för sig är det inget märkvärdigt, att skalden erinrat sig Paulus, 
om han följt Cieglerus’ framställning. Paulus citeras två gånger i det här 
behandlade avsnittet av tolfte kapitlet, på s. 608: 1 Kor. 8, och på s. 609: 
1 Kor. 12.

Det därpå följande stycket i Cieglerus’ framställning innehåller en fortsatt 
redogörelse för »Sinners gåfwors missbruk». Författaren vänder sig mot 
egoismen:O

Ty ther see wij at Menniskiorna GUdz gåfwor bruka/ icke til hans ähra som 
them gif wit hafwer: Eller til then ände/ ther til the giffne äre/ nämligen til sin 
nästes nytto och tienst/ och til Christi hela Lekamens vpbygning/ såsom S. Pau
lus lärer: Ythan allena sigh sielfwe til bästa/ at the ther igenom vpsatte/ til stoor 
ähra och dignitet komma/ itt stoort nampn och beröm hoos gemeene man be
komma/ och för andre måge lärde/ skickelige/ wijse/ förståndige/ ansedde och 
håldne war da.1

Det uttalande av Paulus, som Cieglerus här anför, är hämtat från 1 Kor. 
12, ett kapitel, som handlar om andens olika gåvor och deras rätta bruk. 

Det motsvarande partiet i Hercules lyder:
Födder är ingen Man för sijn skull alleen hijt i werlden/
För sijn omätlige lust/ eller all-stund-törstige swalg skull/

455 Fåt hafwer ingen lijf. Ty såsom plantor och örter/
Fänat/ och Fogel/ och Diur i skogen/ och Fiskar i watnet/
Alle til Menniskio-tiänst äre skapad’/ och ärnad’ af Herran;
Så är ock Mannenom Man/ til fromma/ den ene/ den androm/
Ordnat af Gudz försyn; den lägre skal tiäna dän högre;

460 Torfftiger afla bröd af rijkom/ med tiänster och slögder;
Store befrämia de små/ den högre skal hiälpa den lägre:
Derföre lef ock du så/ at andre må prijsa sig sälle/
Af dijna Mildheets fruckt: war allom nyttig i Werlden.

(1658: 453-463; jfr CHE: 295-304)

Stiernhielm vänder sig också mot den självupptagna människan, vilket 
framgår av v v. 453-455. Orden mytto och tienst» hos Cieglerus tycker man 
sig finna spår av i dikten: »war allom nyttig i Werlden» (v. 463); om väx
ternas och djurens uppgifter heter det: »alle til Menniskio-^cms£ äre skapad’» 
(v. 457); de fattiga ska förvärva sitt bröd »med tiänster och slögder» (v. 460).

H j. Lindroth kommenterar: »Då samma dygd utan goda gärningar också säges vara ett 
hliorn, så kan det stå i förbindelse med aposteln Paulus’ liwdande malm (Bibi. 1618) om 
den som inte har kärleken» (Lindroth, a. a., s. 148, n. 5). Uttrycket Skugg’ utan kropp 
(v. 452) har Lindroth påträffat en motsvarighet till i Messenius’ Blanckamäreta T, 2 (ihm, 
s. 148), och frasen een målning i watne (v. 451) erinrar om Catullus’ rapide scribere aqua (ihm, 
s. 149, n. 4). En liknande jämförelse som i de citerade versraderna har också Cieglerus på 
•ett ställe: »Nu kan ett sant beröm/ loff och ähra/ icke annars än igenom dygd och sann 
Gudfruchtigheet/ förwerfwat warda/ ja ähra och loff fölier aff sigh sielfft dygden och 
gudfruchtigheten/ lika som skuggan vthan medel kroppen fölier. Går thet annorledes til/ 
och en wil vthan dygd/ ährat och berömd warda/ tå är sådant beröm intet wist/ vthan 
e tt falskt skeen/ och en prydligh och anstuckin ferga/ och intet sant beröm. Såsom ock 
dygden/ tädan thet falska beröm flyter/ ingen sann dygd är/ vthan ett falskt dygdennes 
skeen/ och en målat Gudhfruchtigheet» (Cieglerus, a. a., s. 269).

1 Cieglerus, a. a., s. 609, r. 16-s. 610, r. 5.
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Man kunde möjligen också finna en likhet mellan Paulus’ ord, att andens 
gåvor ska vara »til Christi hela Lekamens vpbygning», dvs. att de ska främja 
hela kristenheten, och skaldens beskrivning av hur allt i skapelsen samverkar. 
Den senare skildringen behandlas ytterligare längre fram.

Såsom framställningen ovan visat, föreligger en parallellism mellan ett 
avsnitt av tolfte kapitlet i Spéculum mundi och ett parti av fru Dygds 
anförande i Hercules:

Spéculum mundi, kap. X II: 1 Hercules
(5) s. 608-609 vv. 437-443

Motiv: den osympatiske lärde.
(6) s. 609 vv. 444-447

Motiv: dygderna, som missbrukas eller blir utan anseende.
(6) s. 609-610 vv. 453-463

Motiv: egoismen fördömes; människan ska vara till nytta för andra.

Stiernhielm avslutar detta parti av dikten med v. 463. Cieglerus har mera 
att säga sina läsare. Han nämner ett exempel på hur ’Sinnens goda’ miss
brukas och väljer då vältaligheten. Man erinrar sig, att den otrevlige lärde 
hos Stiernhielm var utrustad med en flödande latinsk vältalighet.1 I och 
för sig är emellertid detta ingen originell likhet. Något annat förefaller att 
vara mer givande. I sin beskrivning av hur vältaligheten missbrukas anför 
Cieglerus ett bibelställe: Jak. 3: 5-8, »Så är ock tungan ibland wåra Lemmar . .» 
etc.1 2 I början av samma kapitel, v v. 2-4, står följande:

. . Men then ther icke felar vthi itt ord/ han är en fulkommen man/ och kan 
regera hela lekamen medh betzl. Sij/ wij leggiom hestomen betzl j munnen/ at the 
skola lydha oss/ och vmkastom theras hela kropp. Sij ock skepen/ ehuru stoor 
the äro/ och aff starckt wädher driffuas/ warda the doch likwel vmwend medh itt 
litet rodherj ehwart Rodermannen wil (GVB).

Dessa bibelverser återges inte av Cieglerus, men man finner något liknande 
i dikten, i ett par verser, som förut citerats:

Den sijne Seder/ och Ord; sijne Lyster/ och anfödde Sinne/
Inte wet hålV vti töm; styra/ fogligen hyfsa/ regera.

(1658: 441-442)

Överensstämmelsen är ganska god, såsom kursiverade ord och fraser anger. 
Man får det intrycket, att skalden hämtat inspiration från ungefär samma 
bibelställe som Cieglerus.3

1 Om föreslagna mönster till raden »Fast honom flödde Latin öfwer öronen ned opå 
skägget» (v. 440) se Hj. Lindroth, a. a., s. 149 f., Nysv. studier 1927, s. 264 (E. Noreen) samt 
Friberg, a. a., s. 231, n. 1. Uppsatsförf. ansluter sig till Noreens åsikt, att förebilden är att 
söka i Ps. 133: 2.

2 Cieglerus, a. a., s. 611 f.
3 Några bibelställen, som ev. kunde diskuteras i samband med Hercules: Ords. 7: 7, 10- 

13, Upp. 17: 4 (fru Lusta och hennes döttrar); Ords. 7: 27, 9: 18, Jes. 5: 14, 24, 14: 11. Syr. 
21: 9-10. Jfr Lucretius, De rerum natura V: 373-375 (1658: 295-301); Ords. 7: 22 (1658: 
354); Ords. 8: 11, 18-19. Jfr Ords. 3: 13 f. (1658: 409-410); Job 14: 7-9 (1658: 465-466); 
Syr. 21: 2 (1658: 161, 321).
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Cieglerus anför bl. a. Jak. 3: 7 :
Ty all Natur/ både Diwrs och Foghlarsj och Ormars/ och theras som i Hafwet 

ärol warder taam/ och är tamd af Menniskiors Natur.1

Denna bibelvers erinrar om ett annat tidigare citerat textställe hos Stiern- 
hielm:

Ty såsom plantor och örter
Fänat/ och Fogel/ och Diur i skogen/ och Fiskar i watnetj 
Alle til Menniskio-tiänst äre skapad’/ och ärnad’ af Herran;

(1658: 455-457)

Skaldens framställning av hur alla i skapelsen tjänar människan är av 
bibliskt ursprung. Det är tänkbart, att Stiernhielm kan ha fått ett uppslag 
till dessa verser genom det citerade bibelspråket. När han utarbetade dem, 
bör han emellertid ha erinrat sig andra framställningar, där motivet är något 
utförligare behandlat, exempelvis 1 Mos. 1: 26 ff., 9: 2 ff., Ps. 8: 7 ff.1 2 Cieglerus 
har dessutom på ett annat ställe i sin bok, s. 504, en parafras över samma 
motiv.

Också nästa underavdelning av kapitlet, XII: 2, »Om Sinnens godha ful- 
kommen frögd gifwa?» (s. 612-615) har en motsvarighet i dikten, nämligen 
vv. 422^433. Som versnumreringen anger, kommer detta parti av dikten 
före det senast behandlade, vv. 437-463.
a. Cieglerus:

Och äre sannerligen Sinnens godha/ såsom förbemält är/ herlige Gudz gåfwor/ 
och en förnämligh prydning och Menniskiones skatt och ädle Klenodium/ och 
wäl i sigh sielfft fullkommit: Men i thenna skröpligheet kan then fördärfwade 
Naturen sin Perfection och fullkommenheet icke bekomma.3

Här är det fråga om en motsättning mellan två tillstånd: hur ’Sinnens 
godha’ tar sig ut i och för sig — de liknas vid en skatt och en ädel klenod 
— och hur de är till följd av den fördärvade människonaturen; i samband 
med denna kan de inte nå någon fullkomlighet. Det bör vara något dylikt, 
som Cieglerus menar.4

Stiernhielm:
Siälen i allom är eenhand art/ utaf himmelisk ädli:
Skildnaden är; at den ene/ som glömbd/ blijr liggiand’ i Stofftet.
Där den andre tags opp; hon waskas/ hon skijres och krattsas/

425 Glättas/ och igrafz allrahand prydlige form’ och figurer/
Sådan är skildnan opå dän Siäl/ som är Lärd/ emot olärd.

(1658: 422-426)
1 Cieglerus, a. a., s. 612.
2 Motivet är också behandlat i Um styrilsi kununga ok höfpinga, ed. Geete, 1878, s. 2 f. 

Det är här Ps. 8, som inspirerat utläggningen. Se f. ö. Hj. Lindroth, a. a., s. 93, n. 3. Om 
mildheten som den förnämsta dygden och de rikas och de fattigas förhållande till varandra 
se Konungastyrelsen, s. 4 f.

3 Cieglerus, a. a., s. 612, r. 16-s. 613, r. 2.
4 Jfr en annan formulering av samma sak: »Endoch thet och sant är/ at sådan defect 

och feel icke i konsterna eller sielfwa Sinnens godha är: Vthan i wåit förståndz swagheet/ 
hwilket höge ting icke begripa kan» (Cieglerus, a. a ., s. 615).
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I dikten är det en liknande motsättning: den olärda själen befinner sig i 
stoftet, den lärda däremot skildras som ett konstverk. Orden »hon waskas / 
hon skijres» för tanken på något föremål av guld eller silver, likaså satsen 
»och igrafz allrahand prydlige form’ och figurer». Det är ett slags »ädle 
Klenodium», som därigenom åstadkommes. Märk en verbal likhet: »en för- 
nämligh prydning» (C) och »allrahand prydlige form’ och figurer» (S).1

b. Gieglerus:
Ty thet heter som S. Paulus säger: Homines obscuratum habent intellecium, 

Menniskiornas förstånd är förmörkat1 2 3/ Och Syrach säger: Multa abscondita sunt*: 
O huru lustigh äro all hans wärck/ ändoch man som nogast kan besinna ena 
gnijsto ther aff. Thet är minst som wij see aff hans wärck/ ty mycket större äre 
oss ännu fördåld.4

Stiernhielm:
Siälen i Menniskio-kropp som en Eld förborgat i flinto;
Finner hon ey sitt Stål; så gnistrar hon aldrig i blysning.

(1658: 427-428)

Cieglerus nämner — med uttryck lånade från Syrak — att många av Guds 
verk är fördolda. Ibland ser man knappast ena gnijsto, en skymt av dem. 
Stiernhielm ger två exempel på sådana förborgade Guds verk: själen i män
niskokroppen och i jämförelse härmed elden, som finns dold i flintan men 
som kan gnistra till. Den sistnämnda bilden var mycket känd på Stiernhielms 
tid.5

Som Sverker Ek påpekat, använder Stiernhielm denna symbol också i 
företalet till Gambia Swea- och Göta-Males Fatebur (1643).6 Det kan vara av 
intresse för jämförelsen mellan Cieglerus’ text och verserna härovan ur Her
cules, att ett avsnitt ur företalet citeras:

Men lijkwäl, när man nogha wil til-skoda, och medh reenan hugh öfwerläggia, 
hwadh Målet; at en man kan tala medh then andra, är för en ting; hwadh thet 
är för en gåfwa aff Gudh; huru stoor o-uthsägeligh, underlig, och obegrijpelig 
then gåfwan är: så menar iagh wäl wara wärdt, at man andra fåfängio förbij- 
gången, slår sigh något til denne fåfängian; om thet och är fåfängia betrachta 
Gudz underlige wärck, och högste skänck, ther medh han Menniskian i denne 
Werlden, för all ander Creatur7, prydt och begåfwat hafwer.

Oss gåår fast medh Målet; lijka som medh Elden: Effter han är oss så gemeen; 
undrom wij intet opå, hwadh thet är för en ting betrachtom icke häller stoort, 
hwad nytta han medh sigh hafwer. Oss tycker intet sälsamt wara, at wij ingastäds 
see honom, och lijkwäl allstäds finnan; at man slåårn ur en kall hård Flintsteen; 
at man wrijdern ur ett stycke Trä, thet han doch intet bränner, så länge han 
däruthi fördold ligger; undrar ingen. Men tänckiom! Hwad skulle en som woro

1 Om den bild skalden använt för utformningen av versraderna se Friberg, a. a., s. 228 f.
2 I marginalen: Ephe. 4.
3 I marginalen: Syr. 43. Uttrycket ’Multa abscondita sunt’ = många ting är fördolda.
4 Cieglerus, a. a., s. 613, r. 2-10.
5 Friberg, a. a., s. 229, n. 2.
6 Svenska studier, tillägnade Gustaf Cederschiöld, 1914, s. 332.
7 Uttrycket »för all ander Creatur» tycks vara hämtat från Konung astyr elsen, s. 2: »for 

al annur kreatur». I bägge fallen är det fråga om språket som människans särmärke.
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kommen til wett och ålders, och aldrig hade seedt eller hört talas om Eld; hwad 
skulle han tänckia, om han finge see Eldh! om han rönte hwar til han dugde, 
hwad nytta, hwad fägnad han hade! At wij kunnom skrifwa och läsa, thet är, 
sättia thet oss swäfwar i hugh och hufwud; wåre osynlige, otastelige förebildningar 
och tanckar, til papers, eller annat sådant ämne; at en annan kan them medh 
sijne ögon görliga skoda och see; thet undrom wij intet. Hwilket doch ett sådana 
underwerck är ; at ingen til fyllest kan uthgrunda then stora hemligheet, som ther 
under ligger förborgat.1

Man erinrar sig Cieglerus, när man läser detta textavsnitt. Det kan tänkas, 
att uttrycket »en gåfwa aff Gudh», såsom språket kallas, är en influens från 
denne författare. Det påminner om hans vokabulär. Men viktigare än detta 
ev. lån är Stiernhielms påstående, att studiet av språket innebär att »betrachta 
Gudz underlige wärck». I Cieglerus’ citat från Syrak är det just fråga om 
detta: »O huru lustigh äro all hans wärck/ ändoch man som nogast kan 
besinna ena gnijsto ther aff.» I dikten gavs som exempel på dylika undan
gömda ting: människosjälen i kroppen och elden i flintan. De Guds verk, 
som nämns i företalet, är: elden, dold i en hård, kall flintsten, och osynliga 
tankar och föreställningar, förborgade i skriften på papperet. Parallellen är 
mycket tydlig. Uppslaget till dessa utläggningar tycks härröra från ett och 
samma håll, nämligen från Syrak.

c. Cieglerus:

Altså säger ock Wijssheteenes Book: Ty en dödeligh Menniskios tanckar feela/ 
och wår anslagh äre owiss/ ty then dödelige Kroppen beswärar siälena/ och then 
Jordiske boningen förtungar sinnet/ som mycket täncker/ wij råka som nogast 
på thet som för handenne är/ hoo wil tå vthransaka thet som i Himmelen är ?1 2

Stiernhielm :

Siälen i Menniskio-kropp som en Eld förborgat i flinto;
Finner hon ey sitt Stål; så gnistrar hon aldrig i blysning.
Kåtkarla/ Torpara/ Träler/ och almena Pack bruke Siälen/

430 Int’ ann’ i ställe för Salt; at kroppen han icke må rottnas.
(1658: 427-430)

Vad som är gemensamt för dessa två textställen är ett tydligt förakt för 
kroppen. Den är endast ett hinder, en börda för själen.

d. Cieglerus:
0  thet äre merae tenebrae, idhel mörker i Menniskiornars hiertar/ och then 

medfödde blindheeten är fast stoor. Men then naturligha menniskian förnimmer 
intet aff thet Gudz Anda tilhörer/ ty thet är honom en galenskap/ och kan icke 
begripat. Theras förstånd sägher han är förmörkat/ Mörkret öffuertäcker Jordena/ 
och mörckheet Folken.3

1 Citatet efter avtryck i Skrifter utg. av MLF, 17, Ur reformations- och stormaktstidens 
litteratur, ed. Josua Mjöberg, 1945, s. 27 f.

2 Cieglerus, a. a., s. 613, r. 11-17. I marg.: Sap. 9.
3 Cieglerus, a. a., s. 614, r. 4-12. I marg.: 1. Cor. 2 samt Esa. 60. 9.
8 — 5G821G Samlaren 1956
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Stiernhielm:

Siälen är hwars man ägnd; men blind och bunden i mörker 
Wijsdom är Siälenes Sool/ som t öknen skingrar och dimban.

{1658: 431-432)

De verbala likheterna här är mörker — blindheet (C) och blind —  mörker 
(S). I samband med denna parallell intresserar oss åter företalet till ord
boken. »Huru fåå äre the, som i werlden hafwe bekymbrat sigh medh annat, 
änn dät som hafwer warit dem för fötterne? Huru långt hafwer warit emellan 
them, som hafwa welat göra sigh omak tänckia och ransaka något tillbaka? 
Hwaraff är kommet at fast alle Folck i Werlden, lefwe i mörker och blindheet 
aff deres Ursprung och Härkomst. Thet gamble och forna, the meena sigh 
weta, när man seer til, så är thet ey annat, än anten en tiock tökn och 
dirnba; eller ett liust moln, som formar sigh i Hästar, Wagnar, Berg, Slott, 
Reesar, Dwärgar, Kronor, Spiror; uthan grund, utan warelse och sanning.»1

Två efter varandra följande meningar i företalet innehåller dessa ord: 
mörker, blindheet, tökn, dirnba. De har motsvarigheter i två efter varandra 
följande versrader i dikten:

Siälen är hwars man ägnd; men blind och bunden i mörker 
Wijsdom är Siälenes Sool/ som iöknen skingrar och dimban.

Dessa två textställen bör stå i ett nära förhållande till varandra.
Det skulle också kunna vara av intresse att närmare jämföra Cieglerus’ 

framställning och företalet i fråga om denna passage. På bägge ställena finner 
vi orden mörker — blindheet. I närheten av dessa ord står Folken (C), resp. 
Folck (F).

Att de tre här behandlade texterna har ett samband med varandra, verkar 
mycket troligt. Här nedan lämnas en översikt av dispositionsförhållandena:

Speculum mundi 
kap. X II :  2

Hercules Företalet

s. 612-613 vv. 422-426
’Sinnens godha’ en kle

nod i sig självt; något ofull
komligt i samband med 
människonaturen.

Den lärda själen ett ut
sirat konstverk, den olärda 
i stoftet.

s. 613 vv. 427-428 s. 27-28
Guds verk är fördolda; 

man ser endast en gnista 
av dem.

Ex. på fördolda ting: sjä
len i människokroppen, el
den i flintan, som gnistrar 
till.

Ex. på fördolda ting: el
den i flintan, osynliga tan
kar och föreställningar i 
skriften på papperet.

s. 613 vv. 427-430
Kroppen endast ett hin

der och en börda för sjä
len.

Själen dold i människo
kroppen. Simpelt folk 
nyttjar själen endast för 
att hindra kroppen från 
att ruttna.

1 A . a., s. 26 f.
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d. s. 614 v. 431 s. 26-27
Folken lever i mörker 

och blindhet.
Mörker och blindhet u t

märker människan. Mör
ker övertäcker folken.

Själen är blind och bun
den i mörker.

( e . ) v. 432 s. 27
Forna tider är som 

töcken och dimma.
Visdomens sol skingrar 

töcknen och dimman.

Att döma av tablån är likheten i disposition störst mellan Speculum mundi 
och Hercules. Å andra sidan överensstämmer Speculum mundi och Företalet 
i jämförelse d på ett slående sätt. Det är svårt att avgöra, om diktpartiet 
skrivits tidigare än företalet och avsatt spår i detta eller om förhållandet 
är omvänt. Man får kanske dessutom ta hänsyn till den eventualiteten, att 
diktpartiet och företalet skrivits ungefär samtidigt och därför avspeglar gemen
samma förebilder. Under arbetet på dessa verser kan Stiernhielm ha författat 
företalet till ordboken (1643) och därvid tagit intryck av dels sin egen dikt, dels 
bl. a. Cieglerus. Uppsatsförfattaren vill inte själv inta någon ståndpunkt till 
den frågan utan har endast diskuterat olika möjligheter att besvara den.

För närvarande tycks man anse, att Stiernhielm sysslat med dikten i början 
på 1640-talet.1 De partier av fru Dygds tal, som endast finns i 1658 års 
upplaga, anser Friberg likväl ha tillkommit först på 1650-talet.1 2 Hans åsikter 
framställes av Sten Lindroth på följande sätt: »En särställning intar i viss 
mån det centrala parti av Hercules, där fru Dygd undervisar om dygdens 
sanna väsen. Det tillkom först på 1650-talet, då Stiernhielm fördjupat sig 
i naturfilosofiska spekulationer. De har avsatt sina spår, en ny ton bryter 
fram: människosjälen ses här i den platonska mystikens ljus som ett himmelskt 
väsen, bunden vid stoftet; bara visdomen förlossar själen och återskänker 
hennes ursprungliga glans.»3 Det är en hypotes, som i och för sig verkar 
mycket tilltalande, men de här påvisade likheterna med Cieglerus gör, att 
man inte känner sig helt övertygad om att den återger de verkliga för
hållandena. Grundmönstret till detta avsnitt i Hercules tycks inte ha leve
rerats av några nyplatonska tänkare utan av författarna till en del bibliska 
skrifter, som citerats i en uppbyggelsebok. Ett par av dessa skrifter kan 
dock ha påverkats av grekiskt tänkande, t. ex. Vishetens bok.4 Beträffande 
dateringen kan man fråga sig, om inte just det ifrågavarande partiet sysselsatt 
skalden redan i början av 1640-talet, eftersom likadana motiv och uttryck 
också påträffas i företalet till ordboken, daterat 1643. Det skulle emellertid 
föra för långt att här ta upp dessa problem till en utförligare diskussion. Det 
är endast en sak, som ytterligare skall påpekas. Vid citaten från Hercules i 
denna framställning har angivits, om de hämtats ur Johan Ekeblads avskrift 
eller ur den tryckta upplagan 1658 samt om de ev. påträffas i en annan 
version.5 Av denna jämförelse framgår, att skalden, när han skrev version 
JE (och CHE) endast använde ett ganska begränsat antal motiv, som också 
förekommer hos Cieglerus, medan han i den utökade versionen fört in åtskil

1 Friberg, a. a., s. 149 och Wieselgren, Per, Georg Stiernhielm, 1955, s. 41 f. (serien Svenska 
författare, N. o. K.).

2 Friberg, a. a., s. 144.
3 Ny illustrerad svensk litteraturhistoria, 1, 1955, s. 350.
4 Schlick, H., Allmän litteraturhistoria, 1, 1919, s. 197 f.
6 Citat ur CHE har undvikits på grund av avskriftens slarviga utseende.
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ligt fler textställen, som har paralleller i Speculum mundi.1 Man skulle 
kunna antaga, att han för den slutgiltiga dikten bl. a. utnyttjat denna bok 
i större utsträckning än tidigare och där funnit fler lämpliga motiv och 
dispositioner. Detta skulle kanske vara en åtminstone bidragande orsak 
till att »en ny ton bryter fram» i dikten.

1 Det finns ytterligare en underavdelning av slutkapitlet i Speculum mundi, XII: 3, »Om 
Sinnens godha äre beståndande» (s. 616-621). Cieglerus skriver: »Såsom alle saker i werlden/ 
och werlden sielff medh/ medh all hennes herligheet förgår/ rätt så förgå Sinnens godha/ 
tagha aff och förswinna. Förståndet tager aff/ minnet förgår/ kärleken til dygd och Gud- 
fruchtighet/ tucht och ährligheet kolnar i thenne gamble och kalle werlden/ degenererar 
aldeles/ och förandrar sigh i laster och odygder» (a. a., s. 616). Det lämnas sedan en del 
exempel på lärda personer, som på sin ålderdom helt förlorat sitt minne och sålunda blivit 
berövade sina under ett helt liv förvärvade kunskaper. Och därmed slutar boken. I 1658 
års version har den näst sista raden i dikten (v. 520) följande lydelse:

W ett/ och Sinne gå bortt; fördwälmas i dwaas/ och i glömsko;
(fördwälmas: läggas i dvala; dwaas: dåraktighet, slöhet). Det kunde ev. tänkas, att Cieg
lerus också här varit mönstret. Materialet är likväl för obetydligt för att man skulle kunna 
åstadkomma ett säkert bevis.


