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This dissertation deals with how the concept of virtue (dygd) is used in Swedish occasional poetry addressed
to merchants before 1780. Occasional poetry was the major kind of literature in Sweden in the seventeenth
and the eighteenth century, and usually addressed to the nobility and other dominant groups. As a part of the
elites’ conspicuous consumption, and mainly aimed to demonstrate the addressees’ virtue, it played an important
role in legitimising the social and political dominance of the elite. Merchandise, however, was regarded with
moral suspicion.
The main purpose of the thesis is to study the argumentative strategies the poets use to honour
merchants, and to determine in what ethical traditions they have found the arguments to back up their
reasoning. It is thereby possible to detect subtle changes in how they use the concept of virtue. These
strategies and arguments are seen from a rhetorical point of view; the poets’ main purpose was to praise the
tradesmen persuasively.
The dissertation consists of three parts, dealing with, respectively, the period before 1650, the years 1670–
1680 and the period 1770–1780. Each part is divided into three chapters: a brief presentation of the main
ethical discussion of the period, a concise examination of the occasional poetry written for groups other than
merchants, and an analysis of the argumentative strategies used in honouring tradesmen. The earliest
merchant prints are constructed as defences rather than actual complimentary poems. Whereas the poems
written for other addressees mainly make use of an Aristotelian concept of virtue, focusing on the services
done for society and on the honour that follows from this, the merchant poems take a Lutheran law
conception of ethics as their starting point. The key point is to claim that the merchant in question has not
broken the Ten Commandments, or any other law belonging to man. Neither has he ever done any harm to
his neighbours. In the 1670’s, this argumentative strategy is still abundant, but the poets also claim that the
merchants have contributed to society, either through Christian charity or, with an allusion to mercantilism,
by always trading with the aim of enriching their fatherland. In some cases, economic success in itself is
regarded as a ground for honouring the merchant, the claim being that this was necessary for his charity, or
by reference to the Lutheran ethics of calling or vocation. A main point is that the poets sometimes use the
word virtue to describe these qualities, thereby in effect widening the concept itself. In the 1770’s, all earlier
argumentative strategies are still used by the poets. In some cases, however, the texts consist in an attack on
the Aristotelian concept of virtue. The poets argue that virtue is an inner, almost invisible quality having
nothing to do with performing an occupation or belonging to a special social stratum. Instead they focus on
sincerity as a quality essential to real virtue and as an important virtue in itself, thereby also claiming that
virtue and glory could and should be separated.
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Förord

Det började med en dikt av Georg Stiernhielm. Under den ganska oskyldiga
titeln »Konung Ludwiks bröllopsskrift i Frankrike« uttrycker den svenska
skaldekonstens fader i oblyga ordalag sin glädje över det nygifta kungaparets
genitalier. Det var med fast vilja att behandla denna och liknande – men sällan
uppmärksammade – skabrösa dikter som jag en morgon i oktober 1993 tågade
upp till min blivande handledare Lars Burman för att försöka finna ett ämne
för en C-uppsats. Med tiden kom mitt intresse att glida över till tillfällespoesin
som sådan – den diktning som skrevs till bröllop, begravningar och andra
minnesvärda händelser i 1600- och 1700-talsmänniskornas liv – och det var
dessa studier som jag fortsatte när jag började leta mig fram till ett avhandlingsämne några år senare. Hela tiden har Lars fungerat som min främsta
sparringpartner. För detta och för att du outtröttligt läst och skarpsinnigt
kommenterat fler avhandlingsutkast än en handledare rimligen skulle behöva
vill jag framföra mitt varmaste tack till dig, Lars.
Det är många som bidragit med konstruktiv kritik under mina år på
litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, och jag skulle vilja nämna
några av dessa. Kurt Johannesson var min examinator från början av arbetet
och bidrog med inspiration och vägledning fram till min licentiatavhandling.
När han gick i pension 1999 övertog Bengt Landgren rollen som examinator.
Han satte sig snabbt in i mina studier och har med skärpa, osvikligt omdöme
och nästan skrämmande kännedom om tidigare forskning hjälpt mig att styra
avhandlingen fram mot slutmålet. Nils Ekedahl opponerade på min licentiatavhandling och gav mig många goda förslag på förbättringar. Johan Svedjedal,
Marie-Christine Skuncke och Allan Ellenius har kommit med värdefulla
påpekanden. Detsamma gäller Anna Cullhed, Åsa Karlsson, Elin Lundin och
Leif Åslund. Paula Henrikson, Karin Jansson, Peter Josephson och Håkan
Möller har alla läst delar av avhandlingen och hjälpt mig att undvika några av
de värsta fallgroparna. Ett stort tack riktas också till Lars Gustafsson som läst
texten i flera versioner och ända in i det sista bidragit med sin stora kännedom
om den svenska 1600-talslitteraturen.
Sharon Rider har språkgranskat avhandlingens summary och abstract. Jag
vill också tacka Fredrik Agell, Marika Andræ, Jenny Björklund, Mats Ekström,
Åsa Johansson, Eva Jonsson, Maria Karlsson, Jerry Määttä, Annika Olsson och
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Maria Wennerström Wohrne för att de ställde upp med snabb korrekturläsning
i avhandlingsarbetets slutskede.
För ekonomiskt stöd tackar jag J.W. Burmans stipendiefond samt Karl och
Betty Warburgs fond för litteraturhistorisk forskning. Ett tack går också till
personalen på Jämtlands länsbibliotek, Kungliga Biblioteket i Stockholm och
särskilt alla på åttonde våningen på Carolina Rediviva i Uppsala.
När man befinner sig som djupast inne i avhandlingsskrivandet är det inte
alltid lätt att hålla ordning på de mer profana sidorna av vardagen. Detta har
inte minst personalen vid litteraturvetenskapliga institutionen fått märka av.
Kerstin Landgren, Lena Hägg, Sten-Ove Bergwall och Andrew Blasko har fler
än en gång ryckt ut till undsättning när jag strulat till det med allt från bortglömda blanketter till bortkastade dokument i datorn.
Men åren på doktorandutbildningen har inte bara varit arbete, det är det
många som har påmint mig om – Mats Ekström gjorde ett särskilt digert
arbete därvidlag. Hos mina föräldrar Örjan och Christina har jag alltid haft en
tillflyktsort när jag av en eller annan anledning behövt det. De har stöttat mig
från början till slut oavsett hur underligt de tyckt att mitt intresse varit. Pappa
hjälpte mig också med omslaget till själva boken, och gjorde handelsskeppet
som seglar fram bakom bokens titel.
När jag nu till sist lämnar boken till tryck är det en person som nästan
gläds mer än jag själv. Paula har – ibland dagligen – läst ny- och omskrivna
avsnitt med ett aldrig (nåja) sinande intresse. Dessutom har hon hjälpt mig att
upprätta personregistret. För allt detta, och för att hon tålmodigt stått ut med
min person under avhandlingsarbetets sista hektiska år, vill jag tacka henne.
Mina första samtal om litteratur hade jag med min mormor Sara Bexelius,
från de pojkböcker som jag, till skillnad från henne, kunde läsa offentligt till
den gången hon med hoppfull blick skänkte Huset Buddenbrook till en
oförstående elvaåring. Mormor dog natten innan jag skulle ha mitt allra första
möte med Lars i oktober 1993, så hon fick tyvärr inte följa mina färder genom
den äldre svenska litteraturen. Annars är jag övertygad om att hon skulle ha
haft mycket att säga även i detta ämne. Hennes minne tillägnas denna bok.
Uppsala våren 2002
Janne Lindqvist
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Ack! är då Dygden sjelf förvandling underkastad?
Ur en gravskrift över Anna Margareta Pforthus,
den elfte september 1775

Citat, hänvisningar och förkortningar
I noterna används ett förenklat referenssystem, vanligen med bara författarens eller
författarnas efternamn och tryckår. Fullständiga bibliografiska uppgifter anges i
litteraturförteckningen. Till enskilda tillfällestryck hänvisas med angivande av tilldragelsens
datum (enligt trycken) antingen i not eller i den löpande texten. I källförteckningarna –
separata för tryck till handelsmän respektive övriga adressater – står de uppställda i
kronologisk ordning. Vissa tryck ger endast år eller år och månad. Dessa står uppställda sist
på respektive år eller månad i källförteckningarna. Vid behov särskiljs olika verk (tryck)
med hjälp av bokstavsangivelse, vilket då också anges i käll- och litteraturförteckningarna.
Till de författare som givits ut i Svenska Vitterhetssamfundets textkritiska utgåvor
hänvisas med författarnamn, förkortningarna SD (Samlade dikter) eller SS (Samlade
skrifter) och volymnummer. Till vissa standardverk hänvisas endast med förkortning samt
volym- och spalt- eller sidnummer. Dessa finns upptagna i början av käll- och
litteraturförteckningarna. Vid hänvisningar till verk med hävdvunnen paginering anges
först sidhänvisning till den anförda utgåvan. Därefter hänvisas inom klammer till
standardpagineringen (till exempel Stephanuspaginering för Platon, Bekkerpaginering för
Aristoteles samt volym-, bok- och paragrafnummer för Cicero).
De gamla tryckens stavning är ofta godtycklig. Jag har dock genomgående följt tryckens
utseende med ett undantag: de konsonanter som dubbeltecknats med så kallat nasalstreck
har lösts upp. Jag har alltså också behållit det gamla comma-tecknet »/« i frakturtexterna.
Tecknet »|« betecknar versbyte i de texter som citeras i den löpande texten. I vissa fall har
uppenbara feltryck i originaltrycken (OT) korrigerats utan att sättas inom klammer. Den
tryckta textens exakta lydelse anges då i fotnoten. Avvikande typografi (som latinska
bokstäver i frakturtext eller tvärtom) har satts som kursiv. Särskilt framhävda ord inne i
texterna har satts som spärrad stil. Däremot har jag inte markerat de skilda stilgrader som
används exempelvis på titelsidorna.
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Att kalla sig dygdig

Grosshandlaren i Åbo, Anders Bær, blev 67 år. Han fördes till den sista vilan
en vinterdag, den fjärde februari 1770. Som brukligt var hyllades den avlidne
med nyskrivna dikter, tryckta i en mindre upplaga, som delades ut bland de
sörjande. Denna gång var det åtminstone en poet som känt sig manad – det
lilla häftet finns fortfarande bevarat på Carolina Rediviva, universitetsbiblioteket
i Uppsala. Dikten är skriven i stenstil, en diktform som var på modet och som
innebär att poeten sätter en punkt efter varje ord för att texten ska efterlikna
en inskription.1 Kanske hoppades han att äreminnet, liksom de gamla
runstenarna, skulle bevaras för kommande ätteled. Dikten består som vanligt
till största delen av en lovprisning av den avlidne. Först av allt påpekar poeten
att herr Bær aldrig ägnade sig åt några skrytsamma bravader:
Skild.
Ifrån. Den. Farliga. Äran.
At.
Genom. Riks-Ödens. Hvälvning.
Genom. Gny. Och. Vapnebrak.
Eller. Andre. Lysande. Storverk.
Gjöra. Buller. I. Verlden.

Dikten fortsätter med en lång uppräkning av herr Bærs hedervärda egenskaper,
bland annat hans blygsamhet, rättvisa och sannfärdighet. Men framför allt är
det hans rådighet – eller vad vi skulle kalla för företagsamhet – som hyllas:
Rådig. Och. oförsagd.
Gaf. Han. Drift.
Åt.
Handel. Slögd. Och. All. Borgerlig. Rörelse.
Hans. Anstalt.
Vanckade. På. De. Aflägsnaste. Haf.
Men. Var. Ej. Eller. Sysslolös. Hemma.
At.
Uplifva. Gagnande. Näringar.

––––––––
1

För en mer precis definition av stenstil se Ridderstad 1975, s. 12–13.
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Upodla. Öde-Land.
Och.
Upresa. Lutande. Murar.

Mot diktens slut vänder sig poeten till läsaren med en uppmaning att följa den
döde i spåren
I. Gudsfruktan.
Och. Borgerliga. Dygder.

Borgerliga dygder är uppenbarligen något betydligt mera hedervärt än
vapenslammer eller andra stordåd. Dessa är om vi ser rätt på saken egentligen
bara »Buller«. Mellan raderna skymtar en kritik av adeln. Lysande bragder och
krigsbedrifter hörde 1770 fortfarande framför allt till detta stånd.
Mer än ett och ett halvt sekel tidigare, den 15 november 1607, ställdes det
till med bröllop i Stockholm. Brudgummen Erik Ingemundsson, handelsman
från samma stad, fick sin Margareta, och säkerligen firades de med tillbörlig
pompa och ståt.1 Även vid detta tillfälle vankades det poesi; Carolina Redivivas
äldsta bevarade tillfällestryck till en handelsman skrevs för festligheterna.
Liksom i det nyss nämnda trycket behandlas huvudpersonernas förtjänster,
men hyllningen är mera blygsam och försiktig. Särskilt när poeten kommer
fram till brudgummens yrkesgärning går han varligt tillväga. Hans handel har
varit »christeligh«, heter det, och »therföre av ingen straffas kan«.2 Vägen till
den oblyga hyllningen av Anders Bær verkar lång.

De små trycken från Anders Bærs begravning 1770 och Erik Ingemundssons
och Margaretas bröllop 1607 ingår båda i en mäktig ström av litteratur i det
svenska 1600- och 1700-talet. Huvuddelen av den svenska litteraturen från
denna tid var sådan tillfällesdiktning.3 Bröllop och begravningar, bemärkelsedagar,
disputationer, kröningar och andra högtider, varje ceremoni med anspråk på
någon sorts större betydelse beledsagades av tryckta och otryckta verser i
mängd. En sådan skrift kan kallas för en tillfällesskrift och om den är tryckt ett
––––––––
1

I det defekta trycket återstår endast »[…]son« av brudgummens namn. »Ingemundsson« anges i en handskriven
anteckning på Carolina Redivivas kopia av trycket (1607.11.15).
2 Ordet »straffa« ägde under 1600-talet en betydelse som inte nödvändigtvis hade med påföljd att göra, utan
låg närmare dagens »klandra« (SAOB, sp. S 12491).
3 Jag följer här och fortsättningsvis den terminologi som föreslagits av Ridderstad 1980, s. 25–26.
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tillfällestryck. Själva litteraturformen kan kallas tillfälleslitteratur, men
fortsättningsvis kommer jag även att använda termerna tillfällesdiktning och
tillfällespoesi, utan att för den skull uttala mig om i vilken mån det är fråga
exempelvis om fiktion eller dikter på vers. En enskild text på vers – varje skrift
kunde innehålla flera separata bidrag – kommer jag däremot att kalla för en
tillfällesdikt. En stor del av tillfälleslitteraturen – hela materialet i följande
undersökning – var personskrifter, det vill säga de riktade sig till enskilda
personer. Jag kommer dock vanligen att använda mig av termerna
tillfällesskrifter, tillfällestryck och så vidare.
Tillfälleslitteraturens syfte var att sprida glans vid högtiderna – att
representera och framställa händelser och personer för omvärlden på ett så
storslaget vis som möjligt och bevara minnet av dem för eftervärlden.1 Därför
inriktades de ofta på att lovprisa tilldragelsernas huvudpersoner – ett brudpar,
en nybliven doktor eller en avliden adelsman – och framhålla deras lysande
dygder allom till efterlevnad.
Det måste framhållas att poeterna själva ofta satte tillfällespoesin – särskilt
begravningsdikterna – mycket högt. Detta hängde antagligen ihop med att
dikterna lånade anseende från sina förnäma adressater.2 I dag är det ovanligt
att denna poesi betraktas som särskilt framstående, i alla fall på rent estetiska
grunder. I något enstaka fall finner man dock värderingar av en typ som vi
möter i Anders Cullheds ord om Lucidor: »Allra bäst är han i den voluminösa
tillfällespoesi som faktiskt upptar cirka åttio procent av hans samlade produktion.«3
Men även om tillfällesdiktningen var »basvaran« i den svenska litteraturen
under 1600- och 1700-talet, var det många som redan i samtiden var kritiska.4
I och med romantikens inträde befästes denna negativa värdering och den har
hållit i sig in i vår tid. Därför var det länge ovanligt att litteraturhistoriker
intresserade sig för tillfälleslitteraturen.5 Fram till 1970-talet var det framför allt
släktforskare som gjorde sig besväret att läsa dessa dikter. I de fåtaliga
litteraturhistoriska framställningarna uppmärksammades någon gång enskilda
poeters tillfällesdiktning, andra gånger stod i stället enskilda dikter i fokus.6
Numera är tillfällesdiktningen inte längre ett helt outforskat område.
––––––––
1
2
3
4
5

Ridderstad 1980, s. 25.
Hansson 1997, s. 17–21.
Cullhed 1993, s. 46.
Ridderstad 1980, s. 25.
Undantag värda att nämnas är Wrangel 1895, s. 220–239, Hultin 1906 och Castrén 1907, s. 100–141. Se
vidare Ridderstad 1980, s. 35–38.
6 Exempelvis Ekholm 1924, von Platen 1954 och Johannesson 1963 respektive Dahl 1969 och Olsson 1970.
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Framför allt har retoriska och litteratursociologiska perspektiv dominerat.
Stina Hansson visar exempelvis hur Lars Lucidor Johansson anpassat sina
tillfällesdikter efter retorikens regler och mottagarens sociala ställning.1 Även
om Hansson har internationella förebilder är hennes pionjärarbete en självklar
referenspunkt för senare studier av den svenska tillfällesdiktningen.2 Andra har
bland annat behandlat tillfällespoesins mer allmänna formella och verstekniska
sidor, de diktformer som ingick i skrifterna och tillfällesdiktningens
förhållande till samtida poetikhandböcker.3
Det litteratursociologiska intresset har yttrat sig i studier av författarnas
sociala och ekonomiska villkor.4 Dessutom har tillfälleslitteraturens funktion
för mottagarna och dess funktion som »socialt kitt« framhållits.5
Blotta mängden bevarad tillfällesdiktning – antalet bevarade separata tryck
från tiden före 1830 beräknas till nästan 50 000 – har verkat avskräckande för
alla försök att ta ett helhetsgrepp på denna litteratur.6 Men ändå finns i dag ett
antal studier som beskriver tillfällesdiktningens introduktion i Sverige, dess
historia och dess särdrag.7 Ett par viktiga introduktionsuppsatser har skrivits av
Per S. Ridderstad.8 Det finns också ett antal bibliografier som behandlar skilda
delar av tillfälleslitteraturen, såsom enskilda tryckeriers produktion eller
tyskspråkiga tryck från en specifik period, men ännu saknas en förteckning
över hela det bevarade beståndet.9
Internationellt sett är det framför allt i Tyskland som tillfälleslitteraturen

––––––––
1
2
3

Hansson 1975. Hon har också senare utvecklat dessa studier (1997 och 2000, s. 54–63).
Viktiga utgångspunkter för henne är bland andra Witstein 1969 och Krummacher 1974.
Avsnittet avser främst Ståhle 1975 och Burman 1990. Här kan även nämnas Lilius 1994 och Ström 1994.
Stenberg 1998 undersöker 1600- och 1700-talets svenska likpredikningar i strukturellt avseende.
4 Bennich-Björkman menar att tillfällespoeternas motiv var att meritera sig till ämbeten (1970). von Platen
påvisar i stället ekonomiska motiv (1985b). Men perspektiven kan naturligtvis kombineras (se Hansson 2000,
s. 55, not 5). Öhrberg har studerat frihetstidens kvinnliga tillfällespoeter (2001).
5 Lars Gustafsson förespråkar att tillfällesskrifterna bör analyseras som »sociala dokument«, som
»representationskonst« (1967, särskilt s. 111 och 114). Viktig är också Drees 1986.
6 Ridderstad 1983, s. 236.
7 Tillfälleslitteraturens utveckling som festsed tecknas i Swahn 1963. Den latinspråkiga tillfällesdiktningen
har behandlats i Johannesson 1971 och Berggren 1994.
8 Ridderstad närmade sig tillfällesdiktningen redan i sin avhandling om stenstilens historia (1975). Senare
har han ägnat litteraturformen ett par uppsatser (1980 och 1983).
9 Se till exempel Melander 1951–1959, Drees 1995, Swahn 1963, Sallander 1971 och Almqvist 1973–1975
(jämför Almqvist 1969). Ridderstads planerade bibliografi över svensk tillfällesdiktning 1600–1829 blev aldrig
färdig, inte heller Isak Collijns ett trettiotal år tidigare. Se Melander 1951–1959, s. 3 samt Ridderstad 1980, s. 41
och 1983, s. 158 not 10.
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fokuserats, ofta enligt ungefär samma linjer som i den svenska forskningen.1 I
Norge och Danmark har intresset för tillfällesdikt däremot varit påtagligt
svalt.2 Forskare i engelskspråkiga länder förefaller vanligtvis ha ägnat sig åt
tillfälleslitteraturens mästerverk, och endast sällan åt den kvantitativt dominerande
dagliga tillfällesdiktningen.3
Den svenska tillfälleslitteraturen har alltså under de senaste decennierna
analyserats och kommenterats ur flera olika synvinklar. Det finns också ett
fåtal studier som ägnas åt att undersöka vilka dygder som hör till olika typer av
adressater i begränsade delar av beståndet – särskilt de tidigare nämnda
arbetena av Hansson och Drees.4 I Ann Öhrbergs studier av hur kön
konstrueras i frihetstidens tillfällespoesi spelar dygden en central roll.5 Kekke
Stadin har också undersökt vilka dygder som dominerar i likpredikningar
under 1600-talet, med särskilt intresse för hur detta varierar beroende på kön.6
Däremot har ännu ingen gjort någon samlad studie av de etiska ideal som
tillfällesdiktningen tecknar, trots att dikternas huvudsak vanligtvis är att
framhålla den hyllade personens oklanderliga moral. Dygd – ägd eller saknad
– är tillfällesdiktningens huvudbegrepp.7 Därför verkar det angeläget att ägna
denna aspekt av tillfälleslitteraturen ett djupare studium. De ovannämnda
forskarna är viktiga föregångare i detta avseende, men i min studie kommer
jag att försöka åskådliggöra en förändring som inte främst har att göra med
vilka dygder som tillskrivs adressaterna. Denna förändring är inte helt
oberoende av vilka dygder som tillskrivs adressaterna men – i alla fall på lång
sikt – består den snarare i en radikal omtolkning av vad själva begreppet dygd
egentligen innebär. Jag kommer att begränsa mig till en del av tillfällesdiktningen – den som ägnas handelsmän. Men eftersom detta är ofullständigt
––––––––
1

Förutom de redan nämnda Witstein 1969 och Krummacher 1974 bör nämnas den stora studien över tysk
tillfällespoesi, Segebrecht 1977 och ett antal specialstudier av Joseph Leighton (1977a; 1977b; 1980; 1983). Tysk
bröllopsdikt behandlas i Ledermann-Weibel 1984. Dessutom kan nämnas Koretzkis studie om tillfällesdiktningens
spridningsvägar och dess läsare (1977). Pieske 1962 är en tryckerihistorisk studie av nordtyska tillfällestryck.
Schöne 1976 är en detaljerad analys av en enskild tillfällesskrift. För en detaljerad genomgång av det tyska
fältet se Drees 1986, s. 2–3.
2 Jämför Jørgensen 1989 och Bibliografi over Norsk litteraturforsking 1965–1989 1993. Sjubandsverket Norges
litteratur historie (1995–1997) ägnar endast drygt etthundra rader åt några enstaka tillfällesdikter (Heggelund
1995). Från danskt håll kan nämnas Thomsen 1971, s. 184–196, Christensen m.fl. 1973, s. 142–156, Sørensen
1983, s. 266–276, Skafte-Jensen 1984 och Olden-Jørgensen 1996.
3 Se till exempel Tufte 1970, Schenck 1988, Dubrow 1990 och Horne 1993.
4 Hansson 1975, s. 92–95 behandlar Lucidors tillfällespoesi. Drees 1986, s. 334–455, behandlar Stockholms
tyskspråkiga tillfällesdiktning.
5 Öhrberg 2001, särskilt s. 148–151.
6 Stadin 1997.
7 Jämför Leighton 1980, s. 15. En kort analys av dygd i tysk hyllningsdikt finns i Conrady 1962, s. 267–277.

15

Inledning

kartlagda marker kommer jag ofta att göra jämförelser med dikter till andra
adressater, framför allt adelsmän, präster, krigare och deras hustrur. I
avhandlingen ingår därför även kortare skisser av hur dygden används i
tillfällesdiktningen till dessa adressater.
Närmast presenterar jag mina historiska, teoretiska och metodiska utgångspunkter. I samband med detta beskrivs mer detaljerat vilka frågor undersökningen
syftar till att besvara. Därefter presenteras avhandlingens uppläggning.

Tillfällesdikterna fyllde många olika funktioner i 1600- och 1700-talets
Sverige.1 De kunde tjäna som underhållning för gästerna vid bröllops- eller
födelsedagsfesten eller skänka tröst och eftertanke vid begravningen. De kunde
också fungera som ett slags informationsblad i ett samhälle utan dagspress. För
poeterna själva kunde några specialskrivna verser ge ett välbehövligt tillskott i
kassan, eller vara ett sätt att visa upp sin bildning och språkbegåvning för att
meritera sig i karriären.2 Dessutom kunde det ibland uppfattas som en »plikt«
eller »skyldighet« att uppvakta exempelvis en äldre släkting med några
specialskrivna verser.3
Men en viktigare utgångspunkt för denna avhandling är den representativa
funktion som tillfälleslitteraturen med tiden kom att fylla för dess mottagare.4
Från och med 1600-talets mitt utvecklades en överdådig lyxkonsumtion inom
den svenska aristokratin. Riddarhuset, Drottningholm och Skokloster är några
exempel på tidens storslagna byggnadsverk.5 Till extravagansen hörde också de
ringränningar, fyrverkerier, baletter och andra festligheter som präglade i
––––––––
1

En utförlig diskussion om tillfällesdiktningens sociala funktion finns hos Drees 1986, s. 10 och 33. Jämför
Ledermann-Weibel 1984, s. 9. Leighton har inskärpt att tillfälleslitteraturen – ehuru den otvetydigt fyller en
viktig representativ samhällsfunktion – även fyller andra behov än denna, exempelvis religiösa (1977a, s. 144).
Segebrecht poängterar att man bör skilja mellan vad som å ena sidan drev författaren att producera dikterna
och å andra sidan vad som gjorde dem åtråvärda för mottagarna (1977, s. 173–188).
2 Jämför Bennich-Björkman 1970 och von Platen 1985b.
3 Det sociala kravet att skriva tillfällesvers har framhållits av Schöne 1976, s. 647–648, Leighton 1980, s. 11
och 1977a, s. 142–143 samt Burman 1990, s. 95. I vissa fall kan motiven naturligtvis också ha varit flera, som i
den dikt till ett skolmästarbröllop, där poeten först ber om ursäkt för att hans hyllning är senkommen – här
tycks alltså den sociala plikten ligga bakom skrivandet – men sedan ägnar en stor del av dikten åt att
uttryckligen be paret om ekonomiskt stöd (1611.12).
4 Drees 1986, passim särskilt s. 21. Olden-Jørgensen 1996, s. 18.
5 Perioden av kraftigt eskalerat byggande varade ungefär från 1630- till 1680-talet. Under dessa 50 år
förvandlades Stockholm från en medeltida småstad till stormaktens representativa huvudstad. Se Revera 1988,
s. 119, 124. Jämför även Ellenius 1967, s. 80 och 1988.
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synnerhet högadelns leverne. Särskilt märks begravningsståten, den pompa
funebris vars spektakulära former utökades i takt med den avlidnes samhällsställning.1
En av anledningarna till denna yppiga lyxkonsumtion var att högadeln från
och med 1600-talets mitt såg sin maktposition hotad.2 Detta berodde delvis på
de många nyadlingarna, men även på att nya grupper – bland annat nyrika
handelsmän – trädde fram och aspirerade på samhällelig makt genom att
efterlikna det adliga levernet. Ett exempel är de stolta stenhus som Stockholms
förmögnaste handelsmän lät uppföra under perioden.3 Dessa nya grupper
adopterade så att säga de äldre formerna för statuskonkurrens. Reaktionen lät
inte vänta på sig. Adeln reste klagomål över att de lägre stånden lade sig till
med en klädedräkt och andra symboler som inte tillkom bäraren, vilket ibland
ledde till överflödsförordningar (som sällan hade någon som helst effekt).4
Men framför allt reagerade adeln genom att ytterligare öka sin konsumtion.
En bieffekt av detta var att handelsmännen gynnades ekonomiskt, vilket
naturligtvis möjliggjorde för dem att införskaffa ytterligare lyxartiklar, varefter
konkurrensen skärptes ytterligare.5
Även diktningen var en del av detta överdåd, och i stort sett alltid knuten
till en yttre anledning. En dansk forskare har rentav hävdat att »al digtning i
barokken er lejlighedsdigtning«.6 Tillfällesdiktningen var en del av prakten vid
begravningar, bröllop och andra festligheter – ett centralt inslag i det offentliga
ceremonielet och det överdåd som präglade eliternas liv på alla nivåer.7
Tillfällesdiktningen var, som Jan-Öjvind Swahn uttryckt saken, »ett av den
feodala barockkulturens pompösa ornament«, och fyllde samma funktioner
som andra lyxartefakter.8 När produktionen av tillfällestryck drastiskt ökade
från och med 1600-talets mitt kan detta betraktas som ett utslag av den

––––––––
1

Se till exempel Ellenius 1967, s. 83 och Englund 1989, s. 70. Den karolinska tidens kungliga fester och
ceremoniel, och dess funktioner bland annat som manifestationer av kungamakten och den samhälleliga
ordningen, har närmare behandlats i Snickare 1999. Begravningarnas yppighet i 1600-talets Sverige inskärps
också av Stenberg, som dessutom ger en skiss av tidens begravningsskick (1998, s. 21–33).
2 För en mera ingående beskrivning av lyxens funktion för den svenska 1600-talsadeln se Revera 1988,
s. 119–129. Jämför Elias 1983, s. 66, 75, 88 och 92–94.
3 Revera 1988, s. 122. Jämför Englund 1989, s. 80.
4 Runeby 1962, s. 313, 320; Revera 1988, s. 122. Jämför även Bergh 1896 och Englund 1989, s. 215.
5 Revera 1988, s. 127.
6 Christensen m.fl. 1973, s. 151. Jämför Ledermann-Weibel 1984, s. 60.
7 Jämför Drees 1986, s. 335–348.
8 Swahn 1963, s. 14.
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eskalerande statuskonkurrensen.1 Vid 1600-talets början var tillfällesdiktningen
i Sverige en angelägenhet framför allt för samhällets förnämare representanter.
Under seklets första hälft riktades ungefär två tredjedelar av produktionen till
akademiskt utbildade ämbetsmän medan högadeln tillägnades en knapp
tredjedel av trycken.2 Endast några få procent tillägnades alltså adressater ur
andra samhällsgrupper. Men från seklets mitt började seden spridas i vidare
kretsar. Den kritik av tillfälleslitteraturen som bröt fram under 1600-talet kan
ses som en socialkonservativ reaktion mot denna spridning. År 1668 infördes
också ett förbud mot att oombedd författa tillfällesskrifter.3 Men tillfällesdiktningens utbredning stod inte att hejda. Vid slutet av 1600-talet riktades
omkring vart tredje tillfällestryck till en handelsman.4
Statuskonkurrensen yttrade sig inte endast i ett slösande materiellt överdåd.
En sida av denna rivalitet är också de specifika värderingar, moraliska normer
och dygder som betraktades som den sanna adelsmannens kännetecken.5
Att dygden allmänt sett spelade en central roll i svensk kultur och politik
under 1600- och 1700-talet är välkänt och har analyserats ur flera synvinklar.6
På senare tid har dygden ställts i fokus i en mångfald av historiska studier,
kanske särskilt sådana som behandlar frågor om genusordning och olika typer
av samhällelig eller social kontroll i äldre tiders Sverige.7 Andra har koncentrerat
sig på olika aspekter av den lutherska lärans etiska implikationer, som Hilding
Pleijel och Einar Lilja, eller på naturrätten, som Bo Lindberg.8 I detta
sammanhang kan det också vara på sin plats att påminna om att Max Weber
redan 1904 intresserade sig för den protestantiska etikens betydelse för
––––––––
1

Drees 1986, s. 55–65, som i sin tur baserar sina argument på Bergh 1896. Ökningen av antalet tillfällestryck
är direkt beroende av den samhällsomvandling som gjorde att antalet tänkbara adressater under denna tid
utvidgades från att tidigare endast bestå av de adliga och lärde (Drees 1986, s. 10, 33). Dessutom möjliggörs
den stora mängden av en uppfinning som snarare hör ett industriellt samhälle till, nämligen tryckpressen.
2 Swahn 1963, s. 11. Brukspatroner och fabrikörer blev ingen särskilt stor mottagargrupp förrän under slutet
av 1700-talet; 1730 utgjorde dessa grupper sammanlagt 1 procent och 1760 var de 8 procent av mottagarna
(s. 13).
3 Burman 1990, s. 189. Jämför Koretzki 1977, s. 56–59.
4 Swahn 1963, s. 11–13.
5 Jämför Elias 1983, s. 78–116.
6 Ofta har Stiernhielms verk stått i centrum. Se till exempel Lindroth 1913, Friberg 1945, Delblanc 1961,
Olsson 1974 och Gustafsson 2000. Mer allmänkulturella och -politiska aspekter har analyserats särskilt av
Gustafsson 1956 och 1959, Johannesson 1968 och 1997 samt Englund 1989.
7 Se exempelvis Bergner 1997, som utifrån likpredikningar söker klarlägga vilka kvinnliga dygdeideal som
utmärkte den svenska stormaktstiden och Ulvros 1996, som visserligen tidsmässigt faller utanför ramarna för
min framställning, men har relevans för en teckning av det historiska läget i slutet av 1700-talet. Som en
föregångare kan också nämnas Nilsson 1973.
8 Lilja 1947; Pleijel 1970; Lindberg 1976.
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kapitalismens utbredning i västerlandet.1 Dessutom existerar naturligtvis
idéhistoriska översiktsverk som berör dygdens roll i tänkandet.2 Däremot har
ingen tagit ett helhetsgrepp på dygdeetikens utveckling under dessa sekler.

»Hwar i består då Dygd?« Frågan ställs i den litterärt sett mest betydelsefulla
av alla 1600-talets texter om dygden, Stiernhielms Hercules, utgiven första
gången 1658.3 Här kommer det inte att presenteras någon heltäckande och
stabil definition av begreppet – tvärtom kommer undersökningen att visa hur
många skilda definitioner som användes av 1600- och 1700-talets tillfällespoeter
och andra författare. Någon enighet om dygdens väsen och innebörd
uppnåddes aldrig under 1600-talet, och oenigheten har heller knappast
minskat med tiden.4 Här finns inte utrymme för att göra en genomgång av
den tidigare forskningen om etikens historia. Jag kommer i avhandlingen att
luta mig mot en mängd studier av olika karaktär, från rena översiktsverk till
specialstudier; de viktigaste kommer att presenteras i sina sammanhang.
Sammanfattningsvis kan man dock, trots de senaste decenniernas intresse för
dygdeetiken, fortfarande instämma i Jeremy Benthams uppgivna formulering:
»The Linnaeus of ethics is yet to come.«5
Dygdernas historia sträcker sig tillbaka till den allra äldsta europeiska
litteraturen. I Odysséens fjärde sång beskriver Penelope sin make, »den lejonhjärtade, ädle, | han som i dygder av alla slag var främst bland danaer«.6 Men
ordet »dygd« ter sig för många i dag som en uråldrig term, kanske med oklar
betydelse. Vi lever, med Alasdair MacIntyres ord, After Virtue.7 Först av allt
skall jag därför trots allt försöka mig på att själv ge ett preliminärt svar på
Stiernhielms fråga.

––––––––
1
2
3

Weber 1978.
Exempelvis Lindroth 1975–1978, band 1–3; Frängsmyr 2000.
Stiernhielm SS 1, s. 21. En redogörelse för verkets tillkomst- och tidiga utgivningshistoria finns i
Nordström & Olsson 1976, s. 12–32.
4 Man kan som en tysk forskare påpekat, knappast tala om ett 1600-talets dygdesystem (Conrady 1962,
s. 268). Ingen definition av »dygd« har heller senare vunnit allmän giltighet (Sher 1992, s. 92–94).
5 Citerat av Höffe & Rapp 1998, sp. 1570. Jämför Galston 1992.
6 Homeros 1995, s. 69 [sång 4, vers 814–815]. Jämför MacIntyre 1984, s. 122–130.
7 MacIntyre 1984, särskilt s. 233.
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Dygdeetiken bör skiljas från vad som kan kallas lagetik.1 Lagetiken lägger
fram lagar, plikter eller regler, som människan har att rätta sig efter. Ett
exempel från lagetikens främsta utlöpare, den judisk-kristna etiken, är de tio
budorden.2 Dygdetiken är i stället en lära om vilka karaktärsegenskaper som
hjälper människan att uppnå sitt högsta mål, ett lyckligt och förnuftigt liv.3
Dygd har alltså egentligen inte att göra med att vara »god«.4 Dygderna är
förmågor eller till och med kunskaper som den framstående människan äger
och som gör henne till just framstående. Förhållandet finns nedlagt i ordet
»dygd« och dess släktskap med orden »duga« och »duktig«.5 Samma sak gäller
det latinska virtus, med dess ursprung i vir, man, ett ord som tillsammans med
det grekiska arete enligt Svenska akademiens ordbok »i icke ringa grad inverkat
på det svenska ordets användning«.6 Den gängse översättningen av dessa
termer är alltså »dygd«, men det är talande att en översättare i dag kan välja att
återge det grekiska arete med »förträfflighet«, »duglighet«, »förtjänst« och
»förtjänstfullhet«.7 Detsamma kunde vara befogat med 1600-talssvenskans
»dygd«.8 År 1623 kunde en författare tala om vitlökens »dygd« mot olika typer
av krämpor, och en så modern författare som Strindberg kunde uttrycka sin
beundran över det svenska stålets dygd.9 Det är, som en författare har påpekat,
––––––––
1

En liknande – men inte identisk – uppdelning finns redan i G. E. M. Anscombes berömda artikel
»Modern Moral Philosophy« från 1958. Hon vill här skilja den typ av etik som bygger på en »laguppfattning«
från den typ som förespråkas hos Aristoteles, men utan att hon benämner den »dygdeetik«. Medan den förra
alltid förutsätter en gudstro klarar sig Aristoteles etik utan en sådan, hävdar hon (Anscombe 1958, s. 5–8). Det
kan dock påpekas att min distinktion inte är helt gängse i modern deskriptiv etik, där man ofta i stället skiljer
mellan konsekvensetik, deontologisk etik (eller pliktetik) och dygdeetik. Definitionerna av begreppen kan
skilja något mellan olika författare, och ibland räknas dygdeetiken som ett specialfall av konsekvensetiken,
men eftersom de syftar till att beskriva mer systematiska etiska skrifter än de som behandlas i denna
avhandling, och dessutom i hög grad beskriver en situation efter Kant, så har de visat sig vara mindre
användbara här. Se Løgstrup 1971, s. 207–211; Korsgaard 1998, s. 294; Crisp 1998, s. 623; Williams 1998, s. 626;
Merle 1998. Jämför uppslagsordet »Tugend« i Historicher Wörterbuch der Philosophie, med artiklar av
Stemmer, Schönberger samt Höffe & Rapp (samtliga 1998).
2 Den judiskt-kristna etiken som historiskt fenomen är självfallet betydligt mer mångfacetterad och
komplicerad än den idealtyp för analytiska ändamål som konstrueras här (se exempelvis Wingren 1971 och
Løgstrup 1971). Men som Anscombe har konstaterat så är de lagetiska inslagen »certainly not the whole of the
Hebrew-Christian ethic; but it is a noteworthy feature of it« (Anscombe 1958, s. 10).
3 Mauser framhåller sålunda dygdens aktiva karaktär (Mauser 1976, s. 228). Se även Johannesson 1997,
s. 311).
4 Jämför Stemmer 1998, sp. 1532.
5 SAOB, sp. D 2418–2420.
6 Ibid. Det grekiska arete har en oklar etymologi. Se Boisacq 1938, s. 76. Jämför Stemmer 1998, sp. 1532.
7 Ringbom 1967, s. 17–18.
8 Översättningen »etisk dyktighet« har för norsk del föreslagits för Thomas av Aquinos latinska virtus.
Förslaget har dock kritiserats, bland annat med motiveringen att begreppet inte innesluter de teologiska
dygderna (Tranøy 1957, s. 109, not 23).
9 SAOB, sp. D 2418.
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först i sen tid som »dygdig« har kommit att bli synonymt med »moralisk«.1
Nu bör det omedelbart sägas att 1600- och 1700-talens moralfilosofer inte
uppfattade skillnaden mellan dygdeetik och lagetik som vare sig absolut eller
väsentlig. Stiernhielm hävdar på ett ställe att »Dygd är at älska sin Gud/ hans
Bud och Stadgar at hålla«.2 I denna passage är skillnaden mellan de två slagen
av etik helt upplöst. I den följande undersökningen är de två begreppen därför
snarare att uppfattas som idealtyper. Idealtypsbegreppet är användbart därför
att, som idéhistorikern Gunnar Eriksson påpekat, idealtypen betecknar en
oftast ouppnådd företeelse, den »markerar målet för en tendens, en medveten
eller omedveten strävan«.3 Dygdeetik och lagetik är alltså två typer som de
enskilda texterna – vare sig de är tillfällesdikter eller mer ambitiösa moralfilosofiska utläggningar – vanligen befinner sig någonstans emellan. Och det
visar sig ofta att tillfällespoeterna liksom Stiernhielm använder termen »dygd«
när den nitiske och mer begreppsligt konsekvente moralfilosofen från vår tid
skulle använda termen »plikt«.
Både dygdeetiken och lagetiken kunde dock var för sig förstås och utformas
på olika sätt, och konflikterna inom respektive etik har ibland varit väl så stora
som mellan dem.4 För det första betonar olika författare olika dygder (eller
plikter). Dygdekatalogen – eller med det grekiska ordet, aretologian – kan se
olika ut. Man kan alltså skilja mellan olika etiska läror beroende på hur de yttrar
sig i praktiken. Men lärorna har också en teoretisk sida. För det andra kan man
därför skilja mellan skilda mål eller motiv som olika författare ställer upp för
etiken. En författare kan hävda att det yttersta skälet att agera dygdigt är att det
är det bästa för samhället. En annan hävdar i stället att målet helt enkelt är att
följa Guds lag. Men också när två författare ser skilda motiv för dygden, kan
dygderna de pläderar för i praktiken vara desamma. Två andra kan i stället
sätta samma motiv för att agera dygdigt men predika skilda aretologior.
––––––––
1
2
3
4

MacIntyre 1984, s. 233. Jämför Anscombe 1958, s. 1.
Stiernhielm SS vol 1, s. 22.
Eriksson 1979–1980, s. 289.
Det existerar följaktligen också skilda begrepp för att skilja olika typer av dygdeetik från varandra. George
Sher skiljer mellan tre olika ontologiska dygdebegrepp. Det första betecknar han som aristotelic. Enligt denna
definition är dygderna de karaktärsdrag som främjar den enskildes personliga blomstring. Hit räknar han, som
ett undantagsfall, även när dygderna uppfattas som de karaktärsegenskaper som leder till samhällets
blomstring. Den andra definitionen betecknar Sher som deontologic, vilket innebär att dygden uppfattas som
det slags karaktär som hjälper den enskilda att uppfylla sina plikter. Slutligen urskiljer Sher en uppfattning
som han betecknar som perfectionist. Här uppfattas dygderna som värdefulla och goda i sig själva, oavsett vad
de leder till. (1992, s. 92–93.) Även dessa begrepp har visat sig svåra att tillämpa i praktiken på 1600-talets ofta
inkonsekventa texter.
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En viktig utgångspunkt för denna avhandling är den maktpolitiska roll
som dygden spelade, något som utretts av bland andra Lars Gustafsson, Kurt
Johannesson, Peter Englund och Bengt Lewan.1 Bo Lindberg har nyligen också
beskrivit 1600-talets moralfilosofiska diskussion som en diskurs bestående av en
mångfald teoretiskt oförenliga läror med det gemensamma syftet att de tjänar att
legitimera staten och makten.2 En genomgående föreställning var att samhällelig
respekt och rang skulle baseras på ämbete, börd – och dygd.3 Dygden var i själva
verket ett av adelns främsta vapen för att legitimera eller rättfärdiga sin maktställning.4 Per Brahe skriver i Oeconomia eller Hushållsbok för ungt adelsfolk, en
uppfostringshandledning från 1570-talet för den svenska adeln, att en adelsman
strävar efter att vara »långt framsatt« och mycket avhållen och därför bör vara
bildad och agera »Rådeligest, nyttigest och best«.5 Samtidigt hävdade de flesta
av tidens författare uttryckligen att dygd var vanligare inom adeln än inom andra
grupper.6 Dygden var en adlig egenskap; adel och dygd betingade varandra.7
Var och en som aspirerade på makt under denna tid var därför mer eller
mindre tvingad att övertyga om att han ägde stor dygd. Det gällde att visa, att
representera sin dygd.8 Mot denna bakgrund är det möjligt att förstå den
viktiga roll som lovtal och andra »representativa konstarter« fyllde i 1600-talets
Sverige, den tid som Ewert Wrangel karakteriserat som »panegyrikens
tidehvarf«.9 Den tyske historikern Wolfram Mauser har hävdat att dygden
kom att bli ett slags »yttre tecken« på rättmätigheten i adelns maktställning i
linje med den kanon av sociala umgängesregler, gester, klädedräkter och så
vidare som också borde prägla den gode adelsmannens beteende.10 Per Brahe
betecknar de dygder han nämner – gudsfruktan, förnuft och mandom – som
en prydning, det vill säga som något adelsmannen visar upp.11
––––––––
1

De tre förstnämnda har framför allt behandlat olika aspekter på dygdens roll under 1600-talet (Gustafsson
1956, 1959 och nu senast 2000, Englund 1989 samt Johannesson 1997). Lewan har i en studie av mer
översiktlig art beskrivit 1700-talets dygdediskussion (Lewan 1985). Dygdens roll som maktpolitiskt vapen har
också påvisats i tysk forskning (Conrady 1962, s. 271 och Mauser 1976, s. 240–248).
2 Lindberg 2001, s. 219.
3 Johannesson 1997, s. 312–313. Jämför Bergh 1896, s. 123. Som ett exempel på hur nära dygderna var knutna
till samhällsposition kan nämnas att bibelorden »den som är ärligare än du« av Sten Bielke år 1672 kunde
tolkas som »den som har förnämare tjänst än du«. Se Bergh 1896, s. 123.
4 Mauser 1976, s. 240–248. Jämför Conrady 1962, s. 271 och Johannesson 1997, s. 312–313.
5 Brahe 1971, s. 40–41. Två av originaltryckets kursiverade »e« har normaliserats.
6 Skinner 1978a, s. 238.
7 Mauser 1976, s. 242.
8 Jämför Habermas påpekande att »dygd måste förkroppsligas, måste kunna visas offentligt« (1984, s. 18–19).
9 Wrangel 1895, s. 234.
10 Mauser 1976, s. 248–250, min översättning.
11 Brahe 1971, s. 73.
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Dygdens funktion sammanfaller ur denna synvinkel med den lyxkonsumtion
som också präglade aristokratins leverne. Den starka kopplingen mellan adel
och dygd har också tolkats som ett svar på att adeln såg sin ställning hotad av
nya uppåtstigande grupper.1 Adelsmannen »hävdar sig genom att kalla sig
dygdig«, skriver Peter Englund.2

En av de mest självklara platserna för att »kalla sig dygdig« var i
tillfällestrycken. Detta är en aspekt av den schablonmässighet som har
frustrerat sentida bedömare. Panegyrik och formelmässighet hör ihop, skriver
Jan Drees. Tillfällesdikterna är inget undantag härvidlag, snarare präglas de av
en avsevärd stereotypi.3 Samma formler återkommer gång på gång. Christa
Pieske har rentav menat att det är just »flosklerna« som gör tillfällespoesin
intressant att studera ur språkvetenskaplig synvinkel.4 En orsak till tillfällesdiktningens likformighet var att poeterna ofta hade mycket kort tid på sig för
att förfärdiga poemen – Albrecht Schöne räknar med att en tidsfrist på endast
24 timmar inte var ovanlig för att skriva en begravningsdikt.5 Men
formelmässigheten kan också förbindas med tillfälleslitteraturens plats i
samhället, dess funktion för mottagarna och de villkor som författarna hade
att anpassa sig till. Joseph Leighton skriver:
Here one can do no more than to reinforce the point that occasional poetry
holds fast perhaps more clearly than any other form of literature the social
values and ethical standards of its day, and that occasional poetry itself, both as
a social ritual and also as an integral part of the education system of the day,
plays a vital part in establishing and consolidating these values.6

Med andra ord spelade tillfälleslitteraturen en viktig roll inte endast som
adressaternas »propagandaapparat«, utan den var också en av de platser där
––––––––
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4

Josephson 1949, s. 209; Mauser 1976, s. 245.
Englund 1989, s. 88.
Drees 1986, s. 25–26.
Pieske 1962, s. 60, min översättning. Ledermann-Weibel har varnat för att karakteriseringen av
tillfälleslitteraturen som »brukslitteratur« riskerar att föra med sig associationer till vad hon betecknar som
modern triviallitteratur, ett begrepp som även det är främmande för barocken – en tid som saknade vårt
begrepp om »konstnärligt värde« eller »ickevärde« (1984, s. 10). Samma påpekande har gjorts av Leighton
(1977b, s. 8–9).
5 Schöne 1976, s. 645.
6 Leighton 1980, s. 16.

23

Inledning

föreställningen om dygden – dess betydelse, värde och funktion – reproducerades
och kanske omformulerades och förändrades.
Tillfällesdiktningen fyllde alltså dubbla representativa funktioner. Dels
skänkte den glans vid festligheterna och fungerade därmed som ett inslag i
lyxkonsumtionen. Dels var den ett instrument för att representera adressatens
dygd och därmed skänka honom ära. Man kan i förlängningen hävda att
tillfällesdiktningen både som materiell företeelse – i egenskap av lyxvara – och
till sitt innehåll – med dess tonvikt på dygderna – kan knytas till eliternas, och
i synnerhet högadelns, behov av att legitimera en maktställning som upplevdes
som hotad. Tillfällesskrifterna var en del av en symbolisk ekonomi där
prestigen – lyxen, börden, äran och dygden – var det viktiga måttet på en
människas värde.

Det är viktigt att komma ihåg att det var konsumtionen av lyxartiklar – inte
den ekonomiska förmågan att köpa dem – som betraktades som ärofull i 1600talets Sverige.1 Kommersiella sysslor – bland annat handelsmannens – kunde
rentav betraktas med skepsis. Denna uppfattning hade sina rötter i medeltiden, då vissa former av ekonomisk hantering, bland annat handel, sågs som
djupt omoralisk.2 Köpmännen ansågs vara skyldiga till dödssynden avaritas
(girighet). Under senmedeltiden avtog denna misstro, bland annat genom att
skärselden »uppfanns«. Syndaren dömdes därmed inte längre till evig osalighet,
utan kunde vänta sig att till sist träda in i paradiset.3 En författare som
Baldassare Castiglione kunde 1528 uttrycka viss uppskattning för köpmän.4 Den
negativa inställningen till handel var också en integrerad del av den lutherska
ortodoxins lära. Luther var lika skeptisk till handel – och i synnerhet till ocker
– som sina katolska föregångare. Han var, som en av hans biografer påpekar,
uttryckligen motståndare till vad Max Weber kallar »den kapitalistiska andan«.5
I 1600-talets Sverige hade mycket av föraktet mot köpmännen försvunnit,
––––––––
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2

Jämför Englund 1989, s. 70–89.
Le Goff 1990, passim, särskilt s. 60. Josephson 1949 har visat hur adelns motvilja mot borgerliga yrken gör
sig gällande i renässansens litteratur (s. 215–216).
3 Le Goff 1990, passim, särskilt s. 103. Le Goff har betydligt utförligare behandlat skärseldens uppkomst i La
naissance du purgatoire (1981). Men som han själv påpekar beaktar han i detta verk inte dess betydelse för
synen på ocker, handel och för kapitalismens uppkomst, de aspekter av saken som intresserar oss (1981, s. 409).
4 Jämför Josephson 1949, s. 212.
5 Ändå kom han genom sin uppvärdering av arbetet att, ironiskt nog, bidra till att denna anda växte sig så
stark i västerlandet (Bainton 1960. s. 203–205).
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men tydliga rester levde kvar, särskilt vid seklets början och särskilt inom
adeln.1 Det var exempelvis en ganska etablerad föreställning att adel aldrig
kunde baseras på rikedom. I ett band av teologiprofessorn Laurentius Paulinus
Gothus monumentala Ethicæ Christianæ – jag återkommer till den senare –
från 1628 finns en förklaring:
På thetta sättet kunde/ icke allenast Köpmän/ Arendatorer, Wijn- och
Ölkröghare/ Smedher/ Skinnare och andre Handtwärckare: Vtan och Ockrare/
Mammonister/ tiuffwar/ Stråt- och sjöröffware/ frijbytare/ löghnare/
meenedhare och bedraghare/ sampt andra slijka Bofwar/ förskaffa sigh ett
Adheligit Nampn […].2

Som väl framgår av passagen betraktades handel åtminstone inte som en helt
oproblematisk sysselsättning. Laurentius Paulinus polemiserar visserligen
senare mot uppfattningen att handelsmän helt skall uteslutas ur Guds
församling – handel är nödvändig eftersom inget landskap och ingen
människa har allt hon behöver. Men hans handelsvänliga inställning sträcker
sig inte längre än att han ägnar de följande nästan tjugo sidorna åt att precisera
vilka typer av handel som är acceptabla – den som bedrivs helt utan eget
vinstintresse och endast för rikets bästa.3
Fördömandet av handel i 1600- och 1700-talets Sverige var inte på något
sätt absolut och det tycks dessutom ha mildrats redan mot det förra seklets
slut.4 Men så sent som 1730 kunde ekonomiskt sinnade skribenter klaga över
handelns låga anseende.5 Vi kommer senare i avhandlingen att se exempel på
hur föreställningarna kring handel förändras under årens lopp. Här får
ovanstående anmärkningar fungera som en provisorisk utgångspunkt när vi nu
återvänder till tillfälleslitteraturen.

Mot den bakgrund som har tecknats ovan blir det särskilt intressant att
studera hur begreppet dygd används i de tillfällesdikter som riktar sig till
––––––––
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2

Englund 1989, s. 49–69. Jämför Gustafsson 1959, s. 37 not 9.
Laurentius Paulinus 1628, s. 412–413. Jämför Gustafsson 1959, s. 37 not 9. De skilda delarna av Ethicae
Christianae utkom under delvis skilda titlar. Den andra delen hette exempelvis Praxeos specialis ethicae
christianae. Här och fortsättningsvis hänvisar jag dock till Laurentius Paulinus och den använda utgåvans
(alltid förstautgåvan) utgivningsår.
3 Laurentius Paulinus 1628, s. 768–785.
4 Englund 1989, s. 206–222.
5 Jämför Herlitz 1991, s. 295.
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handelsmän. Såväl dygden som tillfällesdiktningen i sig var av tradition främst
aristokratins och ämbetsmännens attribut, medan handel som sådan tvärtom
kunde betraktas med viss moralisk skepsis. Men den diktare som ställdes inför
uppgiften att skriva en hyllningsvers till en handelsman hade ändå att visa hur
och i vilken mån denne utmärkt sig av dygd.
Syftet med denna avhandling är att undersöka hur poeterna bar sig åt för
att uppnå detta mål, hur de argumenterade och inte minst varifrån de
hämtade sina argument. För att lyckas med detta räcker det inte att bara
registrera när termen dygd används.1 Det är inte heller tillräckligt att
undersöka till exempel när en viss egenskap börjar betecknas som en dygd,
eller att undersöka vilka dygder som förekommer oftast. Intresset måste riktas
mot själva argumentationen, mot de definitioner som poeten själv gör och de
exempel han ger. En fullständig kvantitativ studie skulle säkert kunna nå
intressanta resultat, men också möta betydande svårigheter. De termer som
används är i sig själva ofta mer än dubbeltydiga, och deras betydelse förändras
över tid. Även en sådan studie skulle därför kräva en inledande kvalitativ
tolkning av varje text.2
Det finns ett antal viktiga studier som tangerar mina frågeställningar. Jan
Drees har visat att Stockholms tyskspråkiga tillfällespoesi mot slutet av 1600talet för första gången börjar innehålla försiktiga påpekanden om att
handelsmän varit skickliga och framgångsrika i sin handel.3 Hans studie är en
självklar referenspunkt, även om jag alltså intresserar mig för det svenska ordet
dygd. Andra viktiga utgångspunkter är de tidigare nämnda studierna av Stina
Hansson, Kekke Stadin och Ann Öhrberg.4 Till skillnad från dessa kommer
jag dock inte i första hand att intressera mig för vilka dygder handelsmännen
hyllas för, utan snarare för de mer genomgripande förändringar som sker med
själva begreppet dygd. Här kan också nämnas Bengt Lewans Med dygden som
vapen, en översikt av hur begreppet dygd används av ett antal viktiga
debattörer under 1700-talet, bland andra Dalin, Nordenflycht, Fischerström
och Kellgren.5
I metodiskt och teoretiskt avseende finns det naturligtvis ytterligare en
mängd föregångare som intresserat sig för principiellt liknande problem, för
––––––––
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Jämför resonemanget hos Skinner 1988a, s. 55. Se även Tully 1988, s. 13.
Stadin antyder liknande svårigheter efter en undersökning av 102 likpredikningar (1997, s. 229 not 33).
Drees 1986, s. 405–431.
Hansson 1975, s. 92–95; Stadin 1997; Öhrberg 2001, s. 148–154.
Lewan 1985.
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hur språket, begreppen och de enskilda termerna används för att legitimera,
skapa, förändra eller upprätthålla maktstrukturerna i skilda historiska, sociala
och kulturella situationer.1 I Sverige har nyligen formuleringen »kampen om
definitioner« förts fram i en kort uppsats av historikern Mikael Alm.2 Stephen
Greenblatt talar också om de språkliga förhandlingar eller negotiations som
präglade det elisabetanska England.3
Medvetenheten om att orden kan laddas med nya betydelser för att uppnå
ett visst syfte kan naturligtvis spåras till den klassiska retoriken. Den okände
författaren till retorikhandboken Ad Herennium från seklet före Kristi födelse
ger följande råd till talaren:
Om det på något sätt är möjligt, skall vi visa att det som motparten kallar
rättrådighet i själva verket är feghet, lättja och missriktad frikostighet; det han
kallar klokhet skall vi rubricera som ovidkommande, pratigt och motbjudande
vetande; det han kallar måttfullhet skall vi benämna slöhet och lättsinnig
likgiltighet och det han betecknar som tapperhet skall vi kalla den
omdömeslösa oförvägenheten hos en gladiator.4

Den citerade passagen skulle kunna betraktas som en utgångspunkt för hela
denna studie. Enkelt uttryckt är det fråga om att följa den okände författarens
råd baklänges, att undersöka hur poeterna argumenterat för att lyckas visa att
dygd betyder någonting annat än motparten hävdar.
Retoriken låg också bokstavligt talat till grund för tillfällespoeternas
skapande. De föreskrifter och råd som poeterna hade att tillgå i detta avseende
kommer att närmare beskrivas senare. Här kommer jag dock att presentera
några av de retoriska begrepp som är av analytisk betydelse för den följande
undersökningen.
En mer utvecklad terminologi för att beskriva de skilda argumentationsstrategier som en talare (eller poet) kunde använda sig av finns i Ciceros De
Inventione, en handbok i konsten att finna de bästa argumenten för ett tal,
troligen skriven omkring år 90 före Kristus. Texten har kritiserats, bland annat
av Cicero själv, för att vara stel och formalistisk, men för vårt syfte är det
––––––––
1

För en kort genomgång av några viktiga linjer i denna forskning, se exempelvis Hunt 1984, särskilt s. 19–
24. Hennes studie är också ett exempel på hur detta perspektiv använts i modern forskning (hon intresserar
sig för franska revolutionen). Ett annat är Kertzer 1988, som behandlar språkets och symbolernas betydelse i
en mängd skilda sammanhang från renässansens Italien till nittonhundratalets Sovjetunion och Ku Klux Klan.
2 I skrivande stund är också hans avhandling om hur frihetsbegreppet användes för att legitimera den
gustavianska kungamakten under tryckning (se vidare Alm 1999).
3 Greenblatt 1988, passim, särskilt s. 1–20.
4 Jag hänvisar här och fortsättningsvis till den svenska översättningen Romersk retorik, s. 73.
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snarast att betrakta som en fördel – analysen betjänas av att begreppen är
entydiga.1 De resonemang Cicero för finns också utlagda i många andra
retorikhandböcker från antiken och framåt. De olika författarnas terminologi
kan skilja sig något men i grunden är det samma lärdomar som förs fram.2
Inledningsvis hävdar Cicero att ett tal alltid är förbundet med en fråga, vad
han kallar »saken« eller constitutio.3 I vårt fall blir denna sak frågan om en viss
person skall kallas för dygdig eller inte. Cicero menar att frågan kan angripas
på fyra i grunden skilda sätt, vilka jag skulle vilja beteckna som
argumentationsstrategier. Eftersom de begrepp han definierar är användbara i
min undersökning kommer jag närmast att kort redovisa hans bestämningar.
Av pedagogiska skäl tar jag min utgångspunkt i samma exempel som Cicero
använder, nämligen när någon står åtalad för ett brott.
För det första kan saken gälla faktum, det vill säga om det verkligen ligger
till på det sätt som talaren vill hävda, vad Cicero kallar för constitutio
coniecturalis.4 Frågan gäller här om den anklagade verkligen har begått det
brott han åtalas för. Det gäller då endast för talaren att ge bevis för att så är
(eller inte är) fallet.
För det andra kan saken gälla vilket begrepp som skall användas för att
beskriva en viss handling, constitutio definitiva.5 Här råder alltså ingen oenighet
i frågan om vad personen gjort utan endast om vilken term som skall användas
– om det i detta fall verkligen är fråga om ett brott. Cicero exemplifierar med
att åtalet gäller en person som stulit ett heligt föremål. Är det då frågan om
stöld eller om helgerån? I detta fall riktar man alltså in sig på definitionen av
»stöld«.
Det tredje fallet är när det råder enighet både i fråga om vad personen gjort
och hur saken skall definieras, men det finns en oenighet om vilken kvalitet
själva handlingen ändå har, constitutio qualitatis.6 Denna form kan vara svår att
skilja från den förra, men består i grund och botten i frågan om hur själva
handlingen skall beskrivas. Vi vet alltså – för att fortsätta med exemplet – att
den anklagade har stulit det heliga föremålet, och vi är eniga om att det skall
betraktas som stöld, men det finns skäl att beskriva saken som rent hedervärd
––––––––
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2

Goold 1976, s. xi.
Se exempelvis den mycket utförliga diskussionen hos Quintilianus (Quintilian 1980, s. 407– 463 [III.vii])
och den kortare hos Vossius (1990, s. 10–11).
3 Cicero 1976, s. 21 [I. viii. 10]. Lausberg talar om constitutio som »frågans väsen« (1960, s. 64).
4 Cicero 1976, s. 21–23 [I.viii.10–I.viii.11]. Se Lausberg 1960, s. 65 och 70–71.
5 Cicero 1976, s. 21–25 [I. vii.10–I.vii.12]. Se Lausberg 1960, s. 66 och 71–80.
6 Cicero 1976, s. 23–33 [I.vii.10–I.xi.15]. Se Lausberg 1960, s. 81–82 och 107–108.
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eller åtminstone förlåtlig. Här för Cicero in ett antal underavdelningar varav
de flesta inte är intressanta för vårt syfte. En av dem skall dock nämnas,
nämligen vad Cicero betecknar som comparatio.1 Comparatio består enligt
Cicero i påståendet att den olagliga handlingen var nödvändig för att kunna
utföra en annan hedervärd eller nödvändig handling. Men i grund och botten
består denna tredje strategi alltså i att beskriva själva gärningen på ett annat
sätt.
Den fjärde utgångspunkten kallar Cicero för constitutio translationis.2 I
rättegångsexemplet kan den bestå i att man hävdar att saken skall föras i en
annan domstol, av andra kontrahenter, under en annan lag eller i allmänhet
när det gäller frågan om själva proceduren. Här för man alltså över frågan till
ett annat område. Vi accepterar då att den åtalade begått den påstådda
handlingen, att den enligt lagen kan karakteriseras som stöld, och att det inte
finns några förmildrande omständigheter; istället hävdar vi exempelvis att den
atenska lagen inte gäller för stölder på landsbygden.
Det är ingen slump att Cicero behandlar dessa fyra strategier i nämnd
ordning. Om det är möjligt att bevisa att den anklagade inte begått det sagda
brottet så är naturligtvis detta alltid, som Quintilianus påpekar, det starkaste
slaget av argumentation.3 I någon mån blir också strategierna mer riskfyllda ju
längre ned i uppräkningen man kommer. Med andra ord bör man alltid välja
den första strategi som är möjlig i det enskilda fallet.4
Det är ovanstående resonemang som ligger till grund för den så kallade
statusläran, det vill säga den retoriska beskrivningen av de skilda typer av
försvar som är möjliga att föra i en domstol. Moderna framställningar ger
ibland intrycket av att det framför allt är i rättegångstal som de olika
strategierna är tillämpbara.5 Hos de antika auktoriteterna är det dock tydligt
att fastän de framför allt hämtar sina exempel från de juridiska talen, så är
systemet i princip tillämpligt på alla typer av tal.6 Cicero vänder sig mycket
starkt mot föreställningen att statusläran endast skulle gälla rättegångstal och
––––––––
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Cicero 1976, s. 33 [I.xi.15]. Se Lausberg 1960, s. 100–101.
Cicero 1976, s. 33 [I.xi.16]. Se Lausberg 1960, s. 83.
Quintilian 1980, s. 413 [III.vi.10].
Johannesson talar mycket betecknande om att »retirera« från en punkt till en annan (1998, s. 39).
Jämför exempelvis Corbett & Connors 1999, s. 124–126 och Johannesson 1998, s. 39–41.
Samma påpekande görs av Lausberg 1960, s. 65. Se exempelvis Quintilianus (Quintilian 1980, s. 431
[III.vi.41]. Hos Vossius är det mindre klart; han tar upp statusläran när han behandlar juridiska tal. Men han
diskuterar i sammanhanget användningen av status qualitatis (vilket motsvarar constitutio qualitatis) i
deliberativa eller rådande tal (Vossius 1990, s. 10).
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inte de övriga retoriska genrerna, det politiska talet (genus deliberativum) och
lov- eller smädestalet (genus demonstrativum):
But a deliberative argument generally includes at one and the same time and
from the same point of view and under the same system of classification an
issue, or constitutio, the conjectural, qualitative, definitional, or translative,
either any one of these or at times more than one. […] The same thing is wont
to occur in the demonstrative (or epideictic) speech.1

Cicero menar kanske inte att det alltid är fråga om någon av dessa kategorier i
den epideiktiska (hyllande eller smädande) retoriken, men det är vanligt.
Passagen klargör dessutom ytterligare en viktig aspekt av de skilda argumentationsstrategierna, nämligen att en talare ofta använder sig av flera av
dem parallellt i ett och samma tal.
Men även om det står klart att de skilda strategierna kan appliceras på alla
typer av tal så utvecklar Cicero aldrig denna ståndpunkt och det är hela tiden
det juridiska talet som står i centrum. Det kan därför vara befogat att
hypotetiskt visa hur de kan ta sig uttryck i ett hyllningstal. Vi kan exempelvis
tänka oss att constitutio – saken eller frågan – gäller att hävda att en viss person
varit modig.
Vid den första utgångspunkten, constitutio coniecturalis, handlar det helt
och hållet om att bevisa fakta. »Denne man«, så kunde vi argumentera, »är
modig därför att han alltid har varit tapper i strid«. I det följande kommer jag
att tala om detta som en bevisande argumentation eller ett bevisande
resonemang.
Den andra strategin, som utgår från constitutio definitiva, handlar om att
visa att begreppet mod i själva verket betyder något annat än vi vanligen avser.
»Är det rätt att kriga«, skulle vi då kunna säga, »när det leder till att oskyldiga
dör«? Och sedan kunde vi fortsätta: »Nej, denna man är modig därför att han
alltid stått emot frestelsen ge sig ut i strid.« Denna strategi kan kallas för
definierande argumentation.
Den tredje formen av argumentationsstrategi, som börjar i constitutio
qualitatis, går ut på att beskriva själva handlingen eller personen på ett annat
sätt än sedvanligt. Som jag redan har påpekat är den inte helt enkel att skilja
från den föregående, men tar sin utgångspunkt i att man laborerar med
beskrivningen av (eller kvaliteten på) själva handlingen snarare än i att man
––––––––
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förändrar innebörden i begreppet. »Denne man har alltid plöjt sin åker trots
hotande barbarer och vilddjur – han är alltså modig på exakt samma sätt som
krigaren på slagfältet!« Detta kan kallas för ett kvalitativt resonemang.
Den fjärde formen slutligen, constitutio translationis, skulle i detta fall gå ut
på att vi för över frågan till ett annat område eller tar in den under ett annat
begrepp. »Denne man är kanske inte modig, men han är barmhärtig eftersom
han alltid skänkt pengar till behövande.« Detta är en aspekt av strategin som
endast antyds hos Cicero, men det är framförallt så jag kommer att använda
termen fortsättningsvis.1 I överensstämmelse med de tidigare nämnda
begreppen kommer jag för detta slags resonemang att använda termen
överförande argumentation.
I verkligheten är emellertid argumentationen sällan så utförligt redovisad
som i mina tänkta exempel. Hyllningen är oftare konstruerad som en utbyggd
form av exempelvis påståendet »Denne man är barmhärtig eftersom han alltid
skänkt pengar till de behövande.« Detta resonemang kan naturligtvis ur ett
perspektiv (»är denne person barmhärtig?«) betraktas som bevisande snarare än
överförande. Vilken beteckning som används måste alltså bero på sammanhang
eller perspektiv. Detta är något som också de klassiska auktoriteterna insåg och
ofta diskuterade utförligt.2 Egentligen är det endast den aktuella situationen
som bestämmer hur vi kan karakterisera ett visst argumentationsmönster. För
att göra jämförelser möjliga väljer jag dock i det följande att ta min
utgångspunkt i det som är typiskt i den svenskspråkiga tillfällespoesin som
helhet. Därför måste en relativt utförlig analys av detta material också ingå i
undersökningen.
Oavsett vilken argumentationsstrategi poeten väljer i det enskilda fallet kan
han naturligtvis hämta sina argument från olika håll, vad som inom retoriken
brukar kallas för loci eller sökställen. Retorikhandböckerna kom, som vi
kommer att se senare, ofta med en mängd förslag på olika sökställen till den
hugade talaren. Det kan – för hyllningstalaren – exempelvis handla om
härstamning, uppväxt eller gärningar. Dessa kategorier blir alltså »platser« där
talaren kan finna stoff eller argument att bygga sin hyllning på. I den klassiska
retoriska teorin kan dessa sökställen framför allt betraktas som en särskild
minnesteknik.3 Jag skulle dock även vilja använda begreppet i en överförd
––––––––
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Ibid., s. 23.
Ibid., exempelvis s. 29 [I.x.14], jämför Quintilian 1980, s. 409–419 [III.vi.2–III.vi.22].
Jämför Hansson 2000, s. 45.
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bemärkelse för de moraliska och etiska läror som fanns tillgängliga i samtiden,
och betrakta dem som loci eller sökställen, där poeterna kunde finna lämpliga
argument att använda i sina dikter. Det betyder inte att poeterna medvetet valt
argument ur till exempel den stoiska etiken när de skapat sina hyllningar.
Tillfällesskrifterna innehåller sällan några djupsinniga resonemang; de flesta av
de argument som poeterna anför får betraktas som något av kulturellt
allmängods, och de behövde säkert sällan ägna sig åt moralfilosofiska
specialstudier för att konstruera sina hyllningar. Men vi kan samtidigt
förutsätta att tillfällespoeterna vanligen var någorlunda välutbildade och
därmed ganska väl förtrogna med tidens moralfilosofiska strömningar, liksom
de var skolade i det poetiska hantverket.1 Det är därför nödvändigt att skapa
en bild av den moralfilosofiska debatten i Sverige under 1600- och 1700-talet.
Här finns en mängd skilda skolor som poeterna kunde anknyta till – och
anknöt till – och dessa kommer att beskrivas i den följande framställningen.
Men när jag fortsättningsvis talar om de etiska lärorna som poeternas
»sökställen« betyder det alltså inte att de medvetet valde sina argument från
någon specifik lära, bara att vi i efterhand kan hänföra ett specifikt argument
till denna.
Genom att betrakta dessa läror som poeternas sökställen står det klart att
en hyllning aldrig kan betraktas som en »avspegling« av eller ett »uttryck« för
en viss etisk teori. Till skillnad från Drees, som menar att nya inslag i
handelsmannahyllningarna »tyder« på en förändring av borgerskapets
självförståelse och världsliga föreställningsvärld, vill jag lägga en retorisk aspekt
på texterna.2 Tillfällestrycken är heller inga »uttryck« för poeternas egna etiska
ståndpunkter. Tillfällesdiktningens funktion, att hylla adressaterna, måste hela
tiden beaktas. Poeterna var alltid tvungna att balansera mellan två krav.
Samtidigt som de använder begreppet dygd på ett sätt som är anpassat efter
situationens egentliga mål – att hylla till exempel en handelsman – måste de
också i någon mån använda sig av resonemang som var så att säga »acceptabla«
eller möjliga utifrån den konkreta historiska situationen. Naturligtvis är det
betydelsefullt om poeterna i allmänhet hämtar sina argument exempelvis ur
Bibeln eller samtida ekonomiska teorier, men de kunde säkerligen vara
kreativa när tillfället så krävde. Precis som vissa verstekniska nymodigheter
––––––––
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Jämför von Platen 1985b, s. 8–12. En kort diskussion om tillfällespoeternas utbildning och sociala ställning
finns under rubriken »Poeter och adressater« i följande del.
2 Drees 1986, s. 425, min översättning.
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ibland uppträder först i tillfällespoesin, kan vi därför tänka oss att specifika
tankegångar för första gången framförs i dessa texter.1
I vissa avseenden utmärks en »dygdig« handelsman – om vi får tro
tillfällespoeterna – av mer eller mindre likartade egenskaper vid 1600-talets
början och vid slutet av tillfällesdiktningens storhetstid, under 1770-talet.2
Men med hjälp av de analysredskap som har beskrivits här ovan är det ändå
möjligt att visa på betydande förändringar, att handelsmannahyllningarna såg
annorlunda ut under 1600-talets första decennier jämfört med ett halvtannat
sekel senare.
Däremot kommer denna avhandling inte att kunna ge några säkra svar på
frågan varför dessa förändringar sker. De förändringar som skall beskrivas går i
alla händelser mycket långsamt, och det är endast vid något enstaka tillfälle jag
kommer att få anledning att förbinda en tillfällesdikt med dagsaktuella
händelser utanför själva tilldragelsen. När poeternas användning av dygd
förändras beror det till viss del på de enskilda författarnas uppfinningsrikedom,
men också på att den moralfilosofiska debatten i stort förändras. Detta skulle i
sin tur kunna förbindas med exempelvis en mentalitetsförändring, eller med
en utveckling från ett agrart eller ett feodalt samhälle till ett mer »borgerligt«
eller kapitalistiskt. En slutgiltig utredning av de komplexa orsaksförhållandena
ligger emellertid utanför denna avhandlings ramar.
I huvudsak är det dock det retoriska perspektivet som intresserar mig; jag
vill betrakta tillfällesskrifterna såsom verktyg i en strid om ordens betydelse.
Tillfällesdiktningen kan betraktas som en av de arenor där kampen står mellan
olika användningar av termen dygd. Detta perspektiv erinrar om några av de
tidigare studier som tidigare nämnts. Min främsta inspirationskälla har varit
den engelske politiske historikern Quentin Skinner, som bland annat framhållit
vikten av att studera de »evaluative terms« som i en viss kultur tjänar att
legitimera en viss typ av agerande eller ett visst maktförhållande.3 Han hävdar
att man kan betrakta varje enskild text som ett försök att antingen förändra
dessa termers betydelse för att uppnå ett visst (exempelvis maktpolitiskt) mål,
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1
2

Se till exempel Ståhle 1975, s. 108.
Stina Hansson har också påpekat hur »förvånansvärt konstanta« tillfällespoesins moraliska ideal håller sig
över tid (Hansson 2000, s. 58. not 16).
3 Skinner 1988b, s. 119–132 och 1988c, s. 112.
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eller tvärtom ett försök att försvara dem mot sådana betydelseförändringar.1
Skinner använder i sina programmatiska artiklar den begreppsapparat som
utarbetats i anknytning till Austins och Searles Speech Act Theory.2 Inbakat i
Skinners program ligger ett problematiskt anspråk på att uttolkaren kan – och
bör – nå fram till författarens intention med en viss text. Detta är också en av
de mest debatterade punkterna i Skinners metodologi.3 Det kan därför vara på
sin plats att betona att jag i det följande inte kommer att intressera mig för i
vilken mån författarna avsåg att förändra betydelsen av termen dygd, eller ens
ifall de var medvetna om när de använde termen på ett ickekonventionellt sätt.
Poeternas intention med tillfällestrycken var säkert i de allra flesta fall först och
främst att på ett så effektivt sätt som möjligt hylla adressaterna. Om Skinner
söker efter författarnas medvetna avsikt så kommer jag alltså snarare att
intressera mig för vad de – medvetet eller inte – faktiskt gör.

Själva mängden bevarade tillfällestryck försvårar möjligheterna att göra en
heltäckande undersökning av materialet. Betydande begränsningar är med
andra ord nödvändiga. Jag har därför valt att i första hand studera materialet
från tre tidsperioder, tiden före 1650, åren 1670–1680 och åren 1770–1779, och
endast gjort nedslag i diktningen från andra tidpunkter.
Den första perioden har valts för att täcka in de allra äldsta handelsmannaskrifterna. Valet av den mellersta perioden kan motiveras bland annat med att
framställningen av tillfällestryck under denna tid nådde en första kvantitativ
topp, att den ligger före den politiskt betydelsefulla reduktionen 1680, samt
med att handeln som sådan tycks ha vunnit ett ökat anseende under denna
tid.4 Under 1770-talet nådde produktionen sin höjdpunkt. Efter denna tid
gick tillverkningen av separattryckta tillfällesverser snabbt ner. Detta är alltså
tillfällesdiktningens kvantitativa storhetstid och samtidigt i någon mån dess
––––––––
1

Den första uppsats där Skinner beskriver sin metod trycktes 1969 (1988a, s. 29–67). Han har, som en följd
av den kritik som riktats mot honom, senare reviderat sin uppfattning något, men dock hävdat att han står
fast vid de övergripande resonemangen i denna tidiga text (1988d, s. 231–288). Jämför James Taylors
karakteristik av Skinners utgångspunkter (Taylor 1988, s. 219).
2 Skinner 1988a, s. 60–61. För en kort introduktion till talaktsteorin se Husted 1987. Däremot använder inte
heller Skinner denna begreppsapparat i de historiska studier han gjort (till exempel 1978a och b).
3 För kritik av denna punkt hos Skinner se exempelvis Graham 1988 och Hollis 1988. Se även det försvar
som Skinner formulerat i en senare artikel (Skinner 1988d) särskilt s. 260–267.
4 Se exempelvis Göransson 1951, s. 69, Gustafsson 1959, s. 37 (not 9), Englund 1989, s. 221–222 och Nováky
1993. Jämför Josephson 1949, s. 215–216.
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sista fas; den förefaller därför naturlig att ta som utgångspunkt för
undersökningens sista del.
Samtliga de handelsmannatryck som finns bundna i Carolina Redivivas
samlingar av »personalverser till enskilda« från före 1650, åren 1670–1680 samt
åren 1770–1779 har undersökts.1 Som »handelsmannatryck« har jag främst
räknat den diktning som är direkt adresserad till olika former av köpmän,
handelsmän, hökare eller andra titlar som avslöjar att det rör sig om personer
som sysslat med någon form av handel. Undersökningen fokuserar därför de
tillfällestryck som enligt skrifternas titelsidor riktar sig till »handelsmannen«,
»köpmannen«, »grosshandlaren«, »kryddhandlaren« och liknande termer.2
Detta innebär att skrifterna riktar sig till en ganska bred grupp i fråga om
adressaternas sociala och ekonomiska ställning – en närmare presentation av
gruppen görs i inledningen till var och en av bokens tre delar. Men redan här
kan sägas att den å ena sidan innefattar några av Stockholms mest förmögna
och inflytelserika handelsmän. Å andra sidan omfattar den adressater som inte
lämnat stort mer efter sig än det omnämnda tillfällestrycket. Samtidigt innebär
det att vissa tryck, som i och för sig riktar sig till personer som ägnade sig åt
––––––––
1

Carolina Redivivas bestånd har kompletterats med kopior av saknade svensktryckta tillfällestryck ur övriga
svenska samlingar, Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn, Åbo och Helsingfors universitetsbibliotek. Drees
hävdade 1995 – efter en genomgång av samtliga viktigare samlingar – att hela det bevarade beståndet är
tillgängligt i Carolina Redivivas samlingar inklusive supplement (Drees 1995, s. 7). I en magisteruppsats har
Peter Sjökvist på basis av en enkätundersökning av 26 olika samlingar med tillfällesverser kommit fram till att
KB har det största svenska beståndet i hyllmetrar räknat (Sjökvist 2001, s. 32). Troligen beror det på att
trycken är betydligt glesare bundna på KB och dessutom ofta har ett blankt papper mellan varje tryck.
Sjökvist påpekar själv de stora osäkerhetsfaktorerna i hans metod, och jag har vid stickprovskontroller på
Lunds universitetsbibliotek, KB och Jämtlands läns bibliotek (JLB) kommit fram till att antalet saknade tryck
i varje fall inte är betydande. En fullständig genomgång av KB:s bevarade tryck från 1600-talets första hälft
gav inte ett enda handelsmannatryck som inte finns i original eller kopia på Carolina Rediviva, och
motsvande genomgång av JLB för 1670-talet gav endast tre nya tryck. Jämför Sallander 1951, s. 8–9 och
Burman 1990, s. 96.
2 Jag har undersökt samtliga skrifter till adressater som betecknas med epitet vilka visar att de sysselsatt sig
med handel, som »handelsmannen«, »Wijnhandlare« (1671.5.2), »köpmannen«, »kryddhandlaren«,
»grosshandlaren« och »Groß-Winhandlare« (1679.4.8), på titelsidan, i brödtexten (exempelvis 1672.1.30), eller i
en annan skrift. I vissa fall ges adressaterna fler titlar, som borgmästare och handelsman (1674.3.8),
brukspatron och handelsman (1678.6.2), skräddare och handelsman (1678.11.26), bergs- och handelsman
(1678.4.7) och senare fabrikör och grosshandlare (1771.11.19a och b) eller handelsman och bagare (1775.10.16).
Det är dock inte möjligt att urskilja någon fast rangordning mellan de skilda beteckningar som används. En
adressat kan sålunda betecknas med termerna handelsman och köpman eller handelsman och »fisk-Kiöpare« i
en och samma skrift (1672.11.19 respektive 1775.8.3). Däremot har inte tryck riktade till personer som
betecknas med termen faktor ingått. Denna term kunde åsyfta en person som sköter handeln för ett större
handelshus, men även exempelvis en industriidkare (jämför SAOB sp. F 88). Å ena sidan innebär detta att
vissa handelsmannaskrifter kan ha undgått mig. Å andra sidan innebär det att kategorin »handelsmän«
omfattar ett ganska brett spektrum av adressater med skilda sociala positioner och olika stora förmögenheter,
mellan ovannämnda skräddare och borgmästare.
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handel, faller utanför undersökningen. Då intresset här ligger på hur handel
som sådan skildras i tillfällesskrifterna är problemet inte avgörande. Det är den
språkliga sammansättningen »handel och dygd« som står i fokus, och inte en
väldefinierad social grupp. Fortsättningsvis betyder termen »handelsman« helt
enkelt en person som betecknas med detta eller ett liknande epitet i en
tillfällesskrift. Dessa skrifter kallar jag i sin tur för handelsmannaskrifter, de
enskilda dikter som ingår däri för handelsmannadikter och så vidare.
Eftersom avhandlingens fokus riktas mot hur ett ord används har det varit
naturligt att begränsa undersökningen till svenskspråkiga skrifter. De tyskspråkiga trycken har dessutom som nämnts behandlats ur liknande aspekter av
Jan Drees.1 De flesta av handelsmannatrycken, däribland det äldsta, är
dessutom skrivna på svenska. Skrifter på övriga språk anförs endast i något fall
som jämförelsematerial.
För att kunna sätta handelsmannadikterna i relief mot annan tillfällesdiktning
har jag undersökt samtliga svenskspråkiga tillfällestryck till alla andra typer av
adressater från tiden före 1635, år 1680 samt gjort nedslag i diktningen från
1770-talet. Några få slumpvis utvalda dikter från andra perioder har också
undersökts.
Dessa begränsningar innebär naturligtvis ett osäkerhetsmoment i fråga om
resultatens representativitet. Men det undersökta materialet är ändå så pass
stort att detta problem inte bör vara avgörande.
Avhandlingen består av tre delar som var och en behandlar en av de tre
tidsperioderna. Varje del består av en allmän inledning och tre kapitel. I det
första tecknas den allmänna moralfilosofiska diskussionen vid den aktuella
tiden. Det andra kapitlet beskriver översiktligt hur dygden används i den
svenska tillfällesdiktningen till andra typer av adressater. Här konstrueras en
tillfälleshyllningarnas »normalitet«. Genom att undersöka dessa texter är det
möjligt att avgöra vad begreppet dygd generellt sett betyder när det används i
tillfällespoesin. Då ingen tidigare har studerat tillfälleslitteraturen närmare ur
detta perspektiv, är dessa utblickar också en del av avhandlingens resultat. Mot
denna fond träder handelsmannatryckens särart i tydlig dager när vi närmar
oss dessa i det sista kapitlet i varje del. Här beskriver jag, med utgångspunkt i
ett urval representativa tryck, dygdens användning och betydelse i den aktuella
periodens handelsmannatryck.
I princip skall varje del av boken vara möjlig att läsa separat. Men i den
––––––––
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första presenteras den poetologiska och retoriska tradition som låg till grund
för skrivandet av tillfällesdikt samt flera av de etiska läror som i många
avseenden skulle dominera den svenska moraldebatten under de följande
århundradena. På så sätt tjänar denna del samtidigt som en bakgrund till
resten av avhandlingen.

Sist ett påpekande. Den gamla 1600-talssvenskan kan ibland vara svår, och jag
har i görligaste mån försökt förklara särskilt komplicerade passager i den
löpande texten eller fotnoterna. Om läsaren trots detta stöter på problem vill
jag upprepa det råd som Stina Hansson ger i inledningen till sin utgåva av
Lucidors samlade skrifter.1 Läs texterna som de troligen lästes vid de bröllop
och begravningar där de en gång spreds: högt. Då brukar många svårigheter
lösa sig.

––––––––
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1997, s. 29.
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Tiden före 1650
Att legitimera makten och försvara handelsmännen

När Arnold Johannis Schult bestämde sig för att skriva en hyllningsvers till
handelsmannen Erik Ingemundsson och Margareta Nilsdotters bröllop i
november 1607 var det i två avseenden en ovanlig uppgift som han tog sig för.
För det första bestämde han sig för att skriva på svenska. I de flesta skrifter
användes fortfarande mer ärevördiga språk som latin, grekiska eller hebreiska.1
För det andra riktar sig herr Schults hyllning just till en handelsman.
Sammanlagt finns endast fyra bevarade svenskspråkiga handelsmannatryck
från 1600-talets första hälft.2 I slutet av detta kapitel kommer vi att se närmare
på hur dessa texter är konstruerade. Redan här kan det avslöjas att de utmärks
av en genomgående blygsamhet, att de kan karakteriseras som försiktiga
försvar snarare än som verkliga hyllningar.
Den typiske mottagaren vid denna tid hörde till en liten relativt homogen
grupp av personer på olika platser i samhällets topp: adliga eller ofrälse lärda
och ämbetsmän. Tillfällesdiktningen hade sitt ursprung i den lärda världen;
lärda uppvaktade andra lärda, och utanför deras kretsar hade seden
inledningsvis liten eller ingen betydelse.3 När poeterna med tiden började
uppvakta personer utanför de lärda leden med specialskrivna verser vände de
––––––––
1

Uppgifter av denna art baseras på en genomgång av Carolina Redivivas »Personverser till enskilda«
inklusive supplement i juni 1999. Hur stor produktionen var är svårt att säga, men det har beräknats att minst
40 procent av tillfällestrycken från stormaktstiden gått förlorade (Ridderstad 1983, s. 246). Från seklets första
tre decennier kan nämnas följande tryck med svenskspråkiga bidrag: 1605.5.12; 1606.1.5; 1607.11.15; 1610;
1611.12; 1613; 1619a; 1619b 1620-tal; 1620.7.16; 1622; 1624; 1624.3.25; 1624.11.7; 1627; 1627.5.24; 1628.3.3;
1628.4.4; 1628.5.29; 1629.3.29; 1629.6.7. Därefter ökar antalet stadigt, men Ståhle beräknar att 1640-talets tryck
bestod av 81 procent latinska, 11 procent svenska och 8 procent tyska texter (1975, s. 293).
2 1697.11.15; 1643.12.3; 1645.2.16; 1648.2.2.
3 Ridderstad 1983, s. 139. Jämför Krummacher 1974, s. 105, Schöne 1976, s. 640 och Segebrecht 1977, s. 68–70.
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sig till samhällets förnämaste representanter.1 Det är således naturligt att när
tillfällespoesin med tiden även börjar tillägnas kvinnor, är det i första hand
högadliga döttrar eller hustrur som uppvaktas.2 Oavsett vilken typ av förtjänst
poeten räknade med – om det var avancemang i karriären eller betalning i reda
pengar – så var det hos adeln och de lärda som resurserna och möjligheterna
låg. Det fanns helt enkelt ingen större anledning att uppvakta de fåtaliga och
inte särskilt mäktiga handelsmännen.
Bokens första del syftar främst till att visa vilka slags etiska resonemang
som ligger till grund för dessa den stora majoriteten hyllningar under det
tidiga 1600-talet. Som vi kommer att se senare i avhandlingen är de tidiga
trycken ganska typiska för hur tillfällespoesin till dessa adressater utformades
ända fram på 1770-talet. Delen bildar därigenom en bakgrund till de följande,
som behandlar perioder då handelsmannatrycken utgör en större andel av
beståndet.
Inledningsvis ges en introduktion till tillfällespoeternas och handelsmännens
ekonomiska och sociala ställning under 1600-talets första hälft. Sedan följer en
kort introduktion till de retoriska och poetiska handböcker som tillfällespoeterna
kunde vända sig till för att finna råd och förebilder för sitt skapande. Därefter
följer i tur och ordning de tre kapitlen om tidens moralfilosofiska debatt, om
tillfällestrycken till andra än handelsmän och till sist handelsmannatrycken.

Poeter och adressater
Även om denna studie inriktar sig på själva tillfälleslitteraturen, på de retoriska
strategier som ligger till grund för hyllningarna, så är det nödvändigt att säga
något kort om de människor som skrev och tog emot texterna: författarna och
handelsmännen. Med några få undantag hör de till historiens glömda
personer. De flesta av poeterna gjorde inget större avtryck vare sig i den
litterära världen eller i något annat avseende. Detsamma kan sägas om
handelsmännen.
Tillfällespoeterna var knappast det »skrå af ’yrkespoeter’« som Henrik
––––––––
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2

Johannesson 1974; Swahn 1963, s. 7–11; Ridderstad 1983, s. 141; Burman 1990, s. 97.
De fyra första svenskspråkiga begravningsskrifterna till kvinnor är 1613, 1624.3.25, 1624.3.29 och 1632.2.12.
Av dessa är endast den första riktad till en ofrälse, den »Wällärde« – ett epitet som troligen avslöjar att det rör
sig om en präst – Gabriel Erikssons dotter Magdalena. (Kvinnor har här och fortsättningsvis kategoriserats
efter makens eller faderns stånds- respektive yrkestillhörighet.)
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Schück en gång föreställde sig.1 Även om det ibland fanns ekonomiska motiv
bakom deras skrivande, så förefaller andra skäl ha varit mer betydelsefulla. De
karriärmässiga orsakerna har redan nämnts, liksom den sociala plikt som
gjorde det mer eller mindre oundvikligt för en ung student att skriva en
hyllningsvers till exempelvis en morbrors giftermål. Det finns ingenting som
tyder på att det skulle finnas några andra skäl att skriva till handelsmän än till
andra adressater, även om man hypotetiskt skulle kunna anta att det
ekonomiska motivet skulle vara viktigare.
Författarna var nog ofta just studenter.2 Själva seden har ju sitt ursprung i
den akademiska världen, och vi får tänka oss att majoriteten av författarna
hade lärt sig konsten vid ett högre lärosäte. Ett bevis för detta är den
språkkunnighet som flera av dem visar upp. Vid 1600-talets början var ju de
flesta av skrifterna skrivna på latin. Handelsmannatrycken är visserligen oftare
avfattade på svenska, men det framgår inte sällan på annat sätt att författaren
är – eller har varit – student. Vi har exempelvis den Ericus Laurentii som 1648
efter sitt namn lägger till ordet »Arosiensii« – sannolikt är han identisk med
den Ericus Laurentij Arosiensis som upptogs i Uppsala universitets matrikel
den 28 januari 1645.3 I andra fall framgår författarens akademiska bakgrund
mer indirekt, till exempel genom att han använder en latiniserad form av sitt
namn.4 Detta betyder i sin tur att såväl de retoriska och poetologiska lärdomar
som de moralfilosofiska skolor som kommer att presenteras i denna studie bör
ha varit väl kända för författarna.
Jag skriver »han« för tillfällespoeterna var i stort sett alltid män, möjligen
till och med i större utsträckning än i annan typ av litteratur.5 Ingen av de
tidiga handelsmannaskrifterna har en kvinnlig författare, med möjligt men
knappast troligt undantag för den skrift som endast anger hans – eller hennes
– initialer: »O.S.L.P. in Borgh«.6 Möjligen hänger denna särskilda mansdominans
samman med att tillfälleslitteraturen i hög grad skrevs med målet att främja
––––––––
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Schück 1904, s. 201.
von Platen 1985b, s. 9.
1648.2.2. Se UUM 1, s. 109.
Till exempel i det äldsta handelsmannatrycket 1607.11.15.
Svedjedal har beräknat andelen kvinnor i författarpopulationen under perioden 1640–1809 till 3 procent
(1994, s. 76–77). Öhrberg har i sin tur efter en noggrann sökning funnit 227 tillfällestexter av kvinnor från
perioden 1720–1772 (2001, s. 293–296). Ridderstad uppskattar KB:s bestånd från 1700-talets första hälft till
omkring 10 000 (1980, s. 33). Om dessa siffror jämförs – trots att Ridderstads siffra endast gäller KB:s bestånd
av tryckta verser och att antalet tryck alltså ökade särskilt mycket under 1760- och 70-talet, så ger det endast
en andel på drygt 2 procent.
6 1645.2.16.
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den egna karriären genom att bevisa sin språkkunnighet och lärdom eller
genom att helt enkelt ställa sig in hos någon som nått längre, och därigenom
skaffa sig dennes beskydd.1 Generellt sett kan vi alltså tänka oss den typiske
tillfällesdiktaren som en man i karriärens början. Han är någorlunda beläst och
skolad i konsten att retoriskt och poetiskt skapa en tillfällesdikt, och han
befinner sig mer eller mindre automatiskt i en beroendeställning gentemot
adressaten. Oavsett om han räknar med ekonomisk eller annan förtjänst beror
hans belöning på hur väl han tillfredsställer skriftens mottagare: han är
tvungen att göra hyllningen eller underhållningen så effektiv som möjligt.
Redan i och med detta står det klart att skrifternas mottagare vanligen
befann sig relativt högt på den sociala eller ekonomiska skalan. Men det fanns
ytterligare skäl till att anta detta. För det första kostade det naturligtvis att låta
trycka en dikt. Ridderstad har beräknat att kostnaden motsvarade att gå på krogen
och köpa sig 16 supar eller till bokhandeln och införskaffa fem psalmböcker –
om det hellre lockade. Till detta kom kostnad för granskning av censor som
ungefär motsvarade ytterligare nio supar eller ett par tre psalmböcker. Visserligen
hävdar Ridderstad efter denna beräkning att det »sålunda [var] relativt billigt«
att trycka en tillfällesskrift.2 Men kostnaden innebar naturligtvis ändå att
tillfällestryck var en lyx som de allra flesta aldrig hade råd med.3
Beteckningar som »handelsman« eller »köpman« innebär i sig endast att
personen ägnar sig åt att köpa, sälja eller byta varor; de säger ingenting om
hans sociala eller ekonomiska ställning. I det reglerade 1600-talssverige hade de
flesta köpmännen burskap för handel – han tillhörde alltså borgarståndet, en
grupp som vid denna tid troligen utgjorde mindre än två procent av befolkningen.4
Det fanns också adelsmän som ägnade sig åt handel, ibland i stor omfattning,
men som Englund har visat betraktades denna syssla inte som helt acceptabel
för en adelsman, och i varje fall ges ingen adelsman beteckningen handelsman i
1600-talets tillfällestryck.5 Det tycks som om termen inte används om personer
som adlats eller till exempel gjort ämbetsmannakarriär. Peter Gröneberg var en av
Stockholms storköpmän under 1610- och 20- talet. Han blev med tiden rådman,
valdes till borgmästare (utan att tillträda posten), blev kommissarie i Hamburg,
––––––––
1

I synnerhet under 1600-talet spelade ett sådant klient- och patronförhållande en viktig roll i relationerna
mellan människor. Se allmänt uppsatserna i antologin Klient och patron 1988.
2 Ridderstad 1983, s. 152.
3 Jämför Öhrberg 2001, s. 80. Stellan Dahlgren har dessutom påpekat att 1600-talets kulturliv i stort sett
helt och hållet bars upp av de högre stånden (1967, s. 13–14).
4 Carlsson 1950, s. 19. Se även Dahlgren 1967, s. 21–22.
5 Englund 1989, s. 49–69.
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och adlades 1631. I en bevarad skrift från hans begravning 1633 nämns inte med
ett ord att han var verksam som handelsman.1 De skrifter som fokuseras i det
följande riktade sig alltså framför allt till det handelsdrivande borgerskapet.
Uppdelningen i de fyra olika stånden adel, präster, borgare och bönder
hade egentligen lite att göra med den verkliga ekonomiska och sociala
skiktningen. Exempelvis fanns en grupp icke adliga ämbetsmän och andra
relativt mäktiga individer som ofta kunde äga betydande inflytande och
förmögenhet – de så kallade ofrälse ståndspersonerna. Dessa kunde befinna sig
på i stort sett samma nivå som lågadeln, trots att de formellt sett inte hade
någon egentlig plats inom det dåtida ståndssamhället.2 Dessutom var alla stånd
starkt skiktade, från greve till knapadel, från biskop till sockenpräst eller från
borgmästare till hantverkare. I äldrehistorisk forskning görs därför ofta en mer
detaljerad uppdelning mellan olika samhällsskikt, från aristokratin ner till
samhällets mest utstötta: bödlar, så kallade tattare och så vidare.3
Under 1600-talets första hälft hade många städer en snabb tillväxt. Statistiken
från denna tid är alltid osäker men enligt Sven Liljas nya beräkningar – som
ofta skiljer sig mycket från äldre forskning – tyder mycket på att de svenska
städernas sammanlagda folkmängd ökade från drygt 60 000 under 1610-talet
till nästan det dubbla under 1650-talet.4 Ökningen gäller i synnerhet vissa
städer, inte minst Stockholm, som under samma tid ökade från ungefär 8 900
till ungefär 35 000 invånare.5 Under samma tid tredubblades utrikeshandeln.6
Det innebär att handelsmännen inte bara blev fler, utan de fick också en
ekonomiskt allt starkare ställning. Men även om gruppen ökade i storlek så
förblev den liten. Borgerskapet som helhet förblev »obetydligt«, för att låna en
krass formulering från historikern György Nováky.7 Det är svårt att ge några
säkra tal, men det har beräknats att borgerskapet utgjorde mindre än hälften
av städernas befolkning.8 Av borgerskapet var i sin tur endast en del handelsmän.
––––––––
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Ericson 1988, s. 124. Tillfällesskriften är endast daterad med årtalet 1633.
Jämför Dahlgren 1967, s. 10–13; Carlsson 1950, s. 18–19.
Se exempelvis Carlsson 1972, s. 16–18.
Lilja 1996, s. 32. Lilja använder sig av delvis nya, men alltid sorgfälligt redovisade och diskuterade,
metoder. Det har påpekats att hans resultat är ovanligt noggrant – om inte fullständig oproblematiskt –
uppnådda och att de blir en självklar referenspunkt för framtida studier, men att de »säkerligen [kommer] att
väcka debatt« (Karonen 1999, s. 232). Enligt vad jag erfar har emellertid ingen diskussion kommit igång. Det
avgörande för min framställning är i alla händelser inte städernas folkmängd i absoluta tal räknat, utan att
städerna växte under 1600-talets första hälft. Härom råder knappast någon oenighet.
5 Lilja 1996, s. 31.
6 Magnusson 1999, s. 131.
7 Nováky 1993, s. 224.
8 Magnusson 1999, s. 112. Dahlgren ger en andel på mindre än en tredjedel (1967, s. 13).
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Ett belysande exempel kan ges. I en förteckning över Göteborgs borgerskap –
en så kallad borgarelängd – från 1630-talets slut finns 446 personer upptagna. Av
dessa är 80 förtecknade som något slags handlande. Handelsmännen utgör alltså
mindre än en femtedel.1
Handelsmännen hörde generellt till en framskjuten del av borgerskapet,
och som grupp blev de alltså allt mäktigare under 1600-talets första hälft. Men
också inom gruppen handelsmän kunde skillnaderna vara betydande. Delvis
hade detta att göra med de olika städernas skilda privilegier. Redan tidigt kom
vissa av de större städerna, särskilt Stockholm och Visby, att bli centrum för en
omfattande fjärrhandel. I andra städer, som Västerås, blev inrikeshandeln
viktig. Denna uppdelning fick under 1600-talet en juridisk sanktion i och med
att man särskiljde mellan stapelstäder och uppstäder. Uppstäderna förbjöds att
syssla med utrikeshandel, men fick i stället rätten till exklusiv handel inom ett
speciellt geografiskt område.2 Så fick den 1611 grundlagda staden Filipstad
monopol på all handel i Bergslagen.3 Det var också tänkt att stapelstädernas
köpmän skulle förbjudas all detaljhandel i uppstäderna, men i praktiken kom
denna lag att sättas ur spel av de många undantag som infördes, särskilt för
Stockholmsköpmännen. Häri låg naturligtvis en ständig källa till konflikter
under hela 1600-talet.4
I alla händelser kom ett fåtal städer att i det närmaste totalt dominera
utrikeshandeln. Stockholm stod 1615 för mer än hälften av importen, medan
Gävle, Norrköping och Kalmar hade en andel vardera på strax under tio
procent.5 Från och med stadens grundande 1621 blev också Göteborg en av
rikets viktigaste handelsstäder.6 Med andra ord kunde det vara stor skillnad
mellan handelsmän i olika städer, och de riktigt rika handelsmännen fanns
nästan endast i Stockholm och Göteborg.7
Även inom städerna fanns det avsevärda skillnader mellan olika handelsmän,
från enkla hökare till förmögna grosshandlare.8 Särskilt Stockholms rikaste
köpmän kan räknas till landets högsta skikt, tillsammans med bland andra
––––––––
1

Göteborgs stads borgarelängd 1621–1864, s. 14–27. Beräkningen skall endast ses som en illustration och den
är mycket osäker. Vid ungefär 120 av namnen saknas upplysningar om yrke eller sysselsättning.
2 Magnusson 1999, s. 115.
3 Dahlman 1921, s. 45.
4 Magnusson 1999, s. 116.
5 Heckscher 1935, s. 23.
6 Magnusson 1999, s. 135.
7 Ibid., s. 110–120. Jämför Dahlgren 1967, s. 20–22.
8 Jämför Magnusson 1999, s. 120.
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grevar, friherrar, generaler, överstar, chefsämbetsmän, biskopar och hovdignitärer.
De enklare detalj- eller minuthandlarna kunde befinna sig betydligt längre ned
på skalan, bland privatlärare, länsmän och underofficerare.1 Den sistnämnda
gruppen var naturligtvis större än den förra, och skillnaderna dem emellan
yttrade sig ofta i politiska konflikter.2
En stark ekonomisk ställning motsvaras dock inte automatiskt av en stark
politisk sådan. Fram till 1621 var handelsmännens dominans i Stockholms råd
mycket stor, och stadens borgmästare utgjordes fram till detta år enbart av
handelsmän.3 Det har därför konstaterats att Stockholm fram tills ungefär
denna tid styrdes av ett handelsmannapatriciat.4 Det verkar dock inte ha varit
det allra förmögnaste skiktet av handelsmän som satt i denna församling,
kanske beroende på att de prioriterade sin affärsrörelse.5 Från och med 1620talets början förändrades situationen, och under de följande decennierna
hämtades borgmästarna vanligen ur de universitetsutbildades led.6
Det är naturligtvis svårt att säga något om hur vanligt det var att uppvakta
handelsmän med tillfällesdikt under det tidiga 1600-talet. Det har ju beräknats
att åtminstone 60 procent av hela det tryckta beståndet är förkommet, och vi
får nog tänka oss att siffran är ännu högre från det tidiga 1600-talet. Med
tanke på tillfällespoesins sociala funktion för såväl författare som mottagare,
och mot bakgrund av kostnaderna att låta trycka dikterna, får vi anta att den
stora delen av adressaterna under 1600-talets första hälft åtminstone inte hörde
till de lägsta skikten av handelsmännen. Naturligtvis finns några av de allra
förmögnaste bland mottagarna, men huvuddelen tillhörde antagligen de
burgnare mellanskikten. Som redan har anmärkts är det inte alltid lätt att
finna annat material om adressaterna än de bevarade tillfällestrycken.7 Och
även i de fall som källor finns är det, som påpekas i en kartläggning över
Göteborgs köpmän, i praktiken svårt att beräkna deras ekonomiska förhållanden.8
I de fall något säkert kan sägas gäller det i stort sett alltid det högsta skiktet av
handelsmän – av naturliga skäl är det framför allt de förnämare som lämnat
––––––––
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Carlsson 1972, s. 16–18.
Dahlgren 1967, s. 20–21.
Ericson 1988, s. 122–123.
Ibid., s. 127.
Ibid., s. 126.
Ibid., s. 140.
För vissa städer, exempelvis Västerås, existerar något sånär fullständiga uppgifter om handelsmän först från
slutet av 1600-talet (Montelius 1993, s. 330).
8 Andersson 1988, s. 57. Jämför Dahlgren 1967, s. 13.
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tydliga spår efter sig i historien. De bevarade trycken visar sig också ofta rikta
sig till relativt framskjutna handelsmän. Erik Ingemundsson, som tillsammans
med sin gemål tillägnades Carolina Redivivas äldsta bevarade svenskspråkiga
handelsmannatryck, hörde enligt samtida taxeringslängder till Stockholms
förmögnare handelsmän, men befann sig samtidigt långt under de allra rikaste.
Han taxerades 1613 för åtta öre, medan de flesta låg på ett eller två. Högst av
alla ligger emellertid den betydligt rikare Mårten Trotsig, som taxerades för 52
öre.1 Erik Ingemundssons blivande hustru Margareta var dessutom dotter till
stadens förre borgmästare Nils Eriksson – ett ämbete som brudgummen själv
skulle komma att tillträda sju år senare.2 Det kan alltså tänkas att det framför
allt var hennes bakgrund som fick poeten att fatta pennan denna gång. Vissa
adressater förblir anonyma, som den Nicolaus Laurentii som 1643 gifte sig
med Christina. Skriften anger inte i vilken ort han varit verksam, inte ens var
den är tryckt, så det är svårt att identifiera honom. Det är naturligtvis möjligt
att denne Nils Larsson var en relativt enkel hökare, men knappast troligt.
Om alltså de flesta av de handelsmän som förärades tillfällestryck
tillsammans med andra adressater höjde sig långt över de 95 procent av
Sveriges befolkning som tillhörde allmogen, så gick ändå en skarp gräns
mellan köpmännen och de övriga adressaterna.3 Även om de rikare
handelsmännen i ekonomiskt avseende nog kunde tävla med en stor del av
adeln så hade det adliga ståndet en högre status än borgarståndet. Många av de
handelsmän som adlades övergav sin näring och investerade sitt samlade
kapital i gods och gårdar.4 Också ämbetsmännen skilde sig, framför allt genom
sin högre bildning, från de mäktigaste av handelsmännen. Medan andra
adressater baserade sin ställning på ett kapital av symbolisk art – hög ätt, en
gedigen utbildning eller en framsatt ämbetsmannaposition – vilade
handelsmännens makt på en mer konkret resurs: reda pengar.

Tillfällespoesi, poetik och retorik
Tillfällesdiktningen var liksom övrig diktning i samtiden ett hantverk. Unga
studenter tränade sig att skriva dikter genom att härma föregångare och genom
att studera poetikhandböckernas råd och föreskrifter. Tillfällesdiktningens teori
––––––––
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Erik Ingemundsson var aktiv i Stockholms råd från 1610 till sin död 1622. Se De Brun 1915, s. 30.
Procentsatsen är hämtad ur Carlsson 1950, s. 17–18.
Nováky 1993, s. 227.
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är i dag ett ganska väl kartlagt område, och det finns ingen anledning att göra
några djupdykningar i saken här. Den specialintresserade hänvisas till Per S.
Ridderstads avhandling om stenstilens historia eller något av de internationella
verk som också utrett problemfältet.1
Tillfällesdiktningen hade sitt ursprung i en av den klassiska retorikens tre
huvudgenrer, den epideiktiska retoriken, på latin genus demonstrativum (de tal
som prisar eller klandrar).2 Den epideiktiska retorikens regler var under
renässansen väl integrerade i poetiken, och en tillfällespoet kunde därför vända
sig till såväl poetik- som retorikhandböcker för att finna riktlinjer och regler för
sitt skapande. För denna tids poeter var sambandet mellan retorik och poetik en
självklarhet.3 Framför allt var två verk av betydelse för tillfällespoeterna, Julius
Caesar Scaligers Poetices Libri Septem från 1561 och sedan även Gerhardus
Vossius Elementa Rhetorica från 1626.4 Dessa var grundpelarna i den
litteraturteoretiska undervisningen från 1600-talet och långt in på 1700-talet –
det har rentav sagts att Vossius retorikhandbok kanske är den skolbok som satt
de största spåren i det svenska utbildningssystemet någonsin.5 Men dessutom
kan nämnas de klassiska texterna från Aristoteles poetik och retorik från 300talet före Kristus till Ciceros och Quintilianus retorikhandböcker och den
anonyma Ad Herennium, samtliga från århundradena kring Kristi födelse.6
Samtidigt måste man hålla i minnet att tillfällespoeterna till stor del utgick
från en levande tradition när de skrev sina dikter. Det var med andra ord inte
endast teorin som var viktig för poeternas skrivande, utan i högsta grad också
de författare som tidigare varit ute i samma ärende. I praktiken är emellertid
skillnaden mellan studiet av tidigare tillfällespoeter och studiet av tillfällespoesins
poetik av underordnad betydelse. Samma råd och föreskrifter som teoretiskt
lades fram i poetikhandböckerna förmedlades i praktiken också i den existerande
kanon av tillfällespoesi.
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Ridderstad 1975, s. 89–102, 215–226. Jämför Witstein 1969; Segebrecht 1977; Krummacher 1974.
Se vidare Ridderstad 1975, s. 89–102 särskilt s. 95, not 31, Segebrecht 1977, s. 111–151 och Drees 1986, s. 25.
Witstein 1969, s. 20–29; Olsson 1963, s. 299; Hansson 1975, s. 39; Ridderstad 1975, s. 219.
Ridderstad 1975, s. 100. Som exempel på det genomslag som Scaliger fick kan nämnas att poesieleverna vid
Uppsala universitet under 1630-talet examinerades med hjälp av en genrekatekes extraherad ur hans poetik
(Ridderstad 1975, s. 219). Vossius Elementa, som var en komprimerad sammanfattning av hans betydligt mer
omfattande Institutiones oratoriæ, blev den grundläggande retorikläroboken i svenska skolor från 1600-talets
mitt (Hansson 1990, s. 5). Retorikens betydelse för 1600-talets utbildning inskärps också i von Platen 1954,
s. 67.
5 Hansson 1990, s. 39.
6 Det saknas ännu en samlad framställning av den svenska retorikundervisningens historia. Viktiga bidrag
har dock lämnats av bland andra Åslund (1992, s. 25–69), Hansson (1988, s. 21–41; 1990, s. 38–44; 1993, s. 189–
194) och Skuncke (1993, s. 128–132).
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Poetikhandböckerna är ofta disponerade efter den retoriska arbetsprocess
som ligger till grund för utformningen av ett tal eller en dikt.1 Först behandlar
de inventio eller (upp-) finnandet av argumenten för talet eller dikten. Det
andra momentet i arbetsprocessen är dispositio – ordnandet av argumenten i
en lämplig följd och med passande utrymme för vart och ett. Det tredje
momentet gäller talets (eller diktens) språkliga utsmyckning, elocutio. Nu
väljer talaren de ordfigurer, metaforer, rim och så vidare som skall pryda talet.
De två sista momenten berör inte talets eller diktens utformning, utan
behandlar memoria, inlärningen och actio, talets eller diktens framförande.2
I denna studie, som är inriktad på hur ett specifikt begrepp används i
tillfällesdiktningen, är framför allt det första momentet, inventio, av intresse.
Under inventio föreslår poetik- och retorikhandböckerna ofta olika loci eller
sökställen där författaren kan finna lämpliga ämnen och argument till sin
framställning. Dessa loci kan exempelvis delas upp i sådana som rör den hyllades
bakgrund (börd, fosterland och uppfostran), leverne (karriär, skönhet, dygder,
rikedom och så vidare) och det han eller hon lämnat till eftervärlden (såsom
byggnader, städer, lagar och liknande).3 Hos Vossius finns en redogörelse för de
loci som finns att tillgå oavsett vilket slags epideiktiskt tal författaren skall skriva.
Han räknar upp åtta olika: genus (härstamning), patria (fädernesland), natura
(skapnad till kropp och sinnelag), fortuna (framgång), institutio (uppfostran),
actiones (gärningarna »samt deras ursprung i de olika dygderna«), mors (dödssättet)
och sepultura (begravningen). »Men«, lägger han till efter denna uppräkning,
»den som tycker att denna ordning luktar alltför mycket skola kan lovprisa en
person utifrån vissa särskilda dygder«.4 Författaren till Ad Herennium föreslår i
sin tur att lovtalare bör lägga särskild vikt vid de fyra kardinaldygderna – varom
mera nedan – klokhet, tapperhet, rättrådighet och måttfullhet.5 Passagen bildar
en bakgrund till den centrala roll som dygden vanligen spelar i tillfällespoesin.6

––––––––
1

Däribland Scaligers Poetices libri septem (1561) och Pontanus Poeticarum Institutionum libri tres (1594). Båda användes vid Uppsala universitet (Ström 1994, s. 53–54). Poetiktypen är en av fyra som Enkvist urskiljer (1974, s. 30–34).
2 En utförligare framställning av den retoriska arbetsprocessen finns i Ström 1994, s. 59–148.
3 Denna uppdelning föreslås i Quintilianus Institutio oratoria. Andra uppdelningar förekommer, men de
specifika loci som handböckerna tar upp skiljer sig inte avsevärt (Ibid., s. 61–64).
4 Vossius 1990, s. 5 och 9.
5 Romersk retorik, s. 78.
6 Jämför Johannesson 1997, s. 310.
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Poetikhandböckerna gav i vissa avseenden skilda föreskrifter beroende på vilket
slags tillfälle dikterna skrevs för, exempelvis ett bröllop eller en begravning.1
Detta har till viss del sin bakgrund i den så kallade trestilsläran, uppfattningen
att skilda genrer kunde föras till hög stil, mellanstil eller låg stil. Den höga
stilen utmärktes av att den framför allt behandlade allvarliga ämnen, såsom
krig, hjältemodiga bedrifter, tragiska öden och att den beskrev ädla personer –
både i fråga om börd och om karaktär. Hit kan vanligen begravningspoesin
också räknas. Språket i dessa texter skulle hålla en särskilt hög karaktär, inte
innehålla folkligt-dialektala uttryck eller skämtsamheter men gärna vara
retoriskt smyckat med elaborerade troper och figurer. Dessutom skrevs texter i
hög stil vanligtvis på ett »förnämt« versmått, gärna i fallande vers och allra
helst på hexameter. Den låga stilen däremot behandlade komiska ämnen och
beskrev framför allt mindre förnäma personer såsom bönder eller hantverkare,
vilka i sin tur gärna framställdes som dumma eller rentav löjliga. Ofta kan
bröllopsdikterna föras till den låga stilen. Texter i den låga stilen skulle vara
avfattade på ett enkelt och skämtsamt språk, kunde innehålla dialektala
ordformer och skämtsamheter, gärna i form av sexuella anspelningar. Ofta
avfattades de på jambisk vers. Till mellanstilen räknades framför allt den
pastorala diktningen.2
Begravningspoesin var den mest strikt reglerade av tillfällesdiktningens
olika kategorier. En begravningsdikt, eller ett epitaphium som den latinska
termen lyder, skulle enligt poetikernas anvisningar bestå av tre huvuddelar:
laus eller lovprisning av den avlidne, luctus eller klagan över dödsfallet samt
consolatio, tröst till de efterlevande. Ibland tillkommer ytterligare moment,
såsom en framställning av förlustens innebörd eller någon sorts avslutande
uppmaning (exhortatio) till åhörarna – exempelvis att efterlikna den avlidnes
leverne.3 De tre grundmomenten ingår i princip alltid i begravningsdikterna,
vilket innebär att i det närmaste alla innehåller en hyllning eller lovprisning av
den avlidne. I denna hyllning spelar vanligen begreppet dygd en central roll.
Det grekiska ordet för bröllopsdikt, epithalamium, betyder »vid
brudkammaren«, och kommer ursprungligen av seden att framföra sånger
––––––––
1
2
3

Se till exempel Hansson 1975 s. 44–46.
För en översiktlig presentation av trestilsläran se Breitholtz 1971, s. 165–166.
Tidens poetiker skiljer mellan olika slags begravningspoem, men skillnaden mellan dem består inte i
dikternas egentliga form eller material, utan vad de riktas till (exempelvis graven eller den döde) och vid vilken
tidpunkt samt av vem de framfördes (Ström 1994, s. 56–57). Fullständigare redogörelser för begravningsdiktningens
olika delar finns hos Krummacher 1974, särskilt s. 97, Witstein 1969, s. 106–112 och Hansson 1975, s. 56–58.
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utanför brudkammaren eller vid brudsängen före eller under äktenskapets fullbordande.1 Eftersom bröllopsdiktningen räknades till den låga stilnivån
utmärktes den ofta av en säregen blandning av lovprisning och – gärna sexuellt
frispråkiga – skämt, ibland i en fristående dikt, ett så kallat fescennium.2 Därför
måste bröllopsdikterna å ena sidan läsas med medvetenhet om att allt som sägs
inte måste vara på fullt allvar. Å andra sidan innebär skämtsamheten kanske
att sådana sanningar som inte betraktades som socialt korrekta kunde göra sig
gällande lättare i bröllopsdiktningen än i den mera högstämda begravningslitteraturen.
Den låga stilen innebar också att poeten relativt fritt kunde välja sitt ämne.3
Det fanns, som Castrén skrev om bröllopsdiktningen redan 1907, knappt
någonting »mellan himmel och jord, som icke kunde behandlas där«.4
Handböckernas förslag på lämpliga loci var också mångfaldiga. Julius Caesar
Scaliger föreslår exempelvis olika folkslags bröllopsseder (från romerska till
samiska), driften att förenas som genomströmmar världsalltet, äktenskapets
gudomliga ursprung, försiktiga skämt och olika slags hyllningar och lyckönskningar.5
Av de sex delar som en bröllopsdikt enligt Scaliger kan bestå av är det
endast en, »hyllning av brudparet«, som har särskild anledning att behandla
dygd.6 Därför var det inte heller helt givet att en bröllopsdikt skulle tala om
brudparets – eller någon annans – dygd.7 Skillnaderna mellan begravningsoch bröllopsdikterna till handelsmän kan förstås som en naturlig följd av
––––––––
1

Tufte 1970, s. 3. Redan under antiken kom termen att användas för bröllopspoesin som helhet och detta
bruk följdes vanligen även i renässansens poetiker (Ridderstad 1975, s. 101).
2 Fescennierna och deras ursprung behandlas kortfattat av Tufte 1970, s. 14 och s. 265, not 6. I de
bröllopstryck som bevarats från tiden före 1650 ingår inga sådana, men senare under seklet är det inte ovanligt
att dessa skämtsamheter tar formen av en gåta på vers som följer efter tryckets egentliga epithalamium. Gåtans
uttydning skall förefalla skabrös, men är i själva verket alltid något skäligen anständigt – exempelvis ett
bruksföremål: en synål eller ett musikinstrument. Gåtdiktningens ursprung fanns i Italien och den
introducerades i Sverige av Stiernhielm (Castrén 1907, s. 106).
3 Flera författare har framhållit tillfällesdiktningens heterogenitet, exempelvis Leighton 1980, s. 3. Tufte,
som beskrivit epithalamiets historia sedan antiken, påpekar att ett epithalamium kunde avfattas på vers eller
prosa i »an assortment of literary genres – drama, epic, erotic epyllion, allegorical mythological poem,
psychological treatise, devotional treatise, sermon, emblem book, textbook, and historical-geographical
narrative« (1970, s. 4).
4 Castrén 1907, s. 108.
5 Tufte 1970, s. 133–134.
6 Castrén delar upp beståndet av svenska bröllopsdikter i ett tiotal olika huvudformer, varav endast ett par
har anledning att behandla dygderna (1907, s. 108–124). Se även Tufte 1970, s. 133–134.
7 Ridderstad talar om »den rika genreuppsättning, som vi möter i 1600-talets litterära praktik« (Ridderstad
1980, s. 27–28). Jag värjer mig gärna mot hans något oproblematiserade användning av begreppet genre, men
påpekandet om tillfällesdiktningens heterogenitet förefaller riktig. Jämför även Castrén 1907, s. 107–124.
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poetens anpassning till trestilsläran. Bröllopsdiktningen hade friare tyglar och
måste inte hylla i samma mån som begravningspoesin.

I Scaligers poetik framhålls att poeten alltid – oavsett om han skriver en
bröllops-, begravnings-, eller någon form av gratulationsdikt – skall framhålla
det som bäst tjänar till föremålets lov, förbigå det mindre aktningsvärda med
tystnad, och att han kan söka sina ämnen »långt borta« om det som är mera
näraliggande inte framstår som lovvärt.1 Denna anmärkning säger inte endast
att poeten var tillåten att använda relativt krystade argument, utan anspelar
också på en princip som hittills inte berörts, nämligen att poeten skall välja
sina argument så att de passar föremålet. Trestilsläran är nämligen en del av
den mera omfattande principen om decorum eller »det passande«. Den innebar
bland annat att dikternas stilnivå skulle anpassas efter mottagarens
samhällsställning.2 Scaliger skriver att diktens material måste skilja sig åt
beroende på vem den riktar sig till, om det är till exempel en furste, en
adelsdam, en präst eller ett barn.3 Det var opassande att vara alltför skämtsam i
en bröllopsdikt till en adelsman; mottagarens höga börd höjde diktens stilgrad.
Åtalet som drabbade Lucidor efter bröllopsdikten Gilliare Kwaal från 1669
berodde enligt Stina Hansson på att diktens ganska plumpa skämtsamheter
inte lämpade sig för den högadlige mottagaren.4 Ett poetiskt misslyckande i
detta avseende kunde som synes få allvarliga konsekvenser.
Principen om decorum är en viktig bakgrund till hur hyllningarna
utformades i tillfällespoesin. Stina Hansson har uppmärksammat att Lucidor
främst hyllade adelsmän för deras börd, och adelsdamer för deras stora
skönhet. Hon visar också att skilda dygder hörde till olika stånd, till män
respektive kvinnor och till olika yrkesgrupper.5
Samma princip var också vägledande för dispositio. Poeten skulle anpassa
––––––––
1
2

Scaliger 1995, s. 64 [150b], min översättning.
För en nyskriven introduktion till hur principen om decorum fungerade i tillfällespoesin se Hansson 2000,
s. 54–59. Se vidare till exempel Witstein 1969, s. 101–103, Enkvist 1974, s. 28, Dyck 1966, s. 101–112 och
Hansson 1975.
3 Scaliger 1995, s. 192–193 [168a].
4 Hansson 1975, s. 127–146.
5 Ibid., s. 92–95. Jämför Conrady 1962, s. 271 och Hansson 2000, s. 57–58. Det finns emellertid tecken på
att Lucidor var ovanligt noggrann med att följa principen om decorum – möjligen beroende på det
ovannämnda åtalet. Exempelvis finner Ann Öhrberg i sina studier av en något senare tids tillfällespoesi att
skönhet inte alls uteslutande tillmäts adliga kvinnor (2001, s. 149).
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det utrymme han gav diktens olika delar efter mottagarens ställning. Därför
innehåller begravningsdikter till högadliga män ofta långa partier av
lovprisning, medan de två övriga momenten, klagan och tröst, ges mindre
utrymme. När dikten riktar sig till ett barn är förhållandet det motsatta.1
Men skillnaderna mellan olika adressaters dygder hade inte endast att göra
med poetikens föreskrifter. En liknande princip om vad som passade skilda
samhällsgrupper var nämligen central också i moralfilosofin. Och
moralfilosofin eller snarare den etiska diskussionen i allmänhet kan, som jag
framhöll i avhandlingens inledning, betraktas som en av de platser där
tillfällespoeterna kunde finna argument för sina hyllningar.

––––––––
1
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1. Den moralfilosofiska
bakgrunden

Dygden spelade en mycket betydelsefull roll i 1600-talets föreställningsvärld.
Etiken uppträdde som självständig disciplin vid de protestantiska lärosätena,
och moralfilosofiska problem avhandlades i en mängd disputationer och
orationer, också vid svenska universitet.1 Men dygden var inte något som
endast diskuterades av de lärde. Dygdetänkandet tycks ha genomströmmat
kulturen på alla plan.2
Däremot rådde, som redan har påpekats, ingen enighet om vad dygden
innebar, eller hur den skulle yttra sig i praktiken. Det är emellertid möjligt att
urskilja ett antal huvudriktningar för hur dygden uppfattades. De viktigaste
traditionerna kan betecknas som aristotelisk, stoisk respektive luthersk etik. Det
kan påpekas att jag har konstruerat dessa begrepp med utgångspunkt i den
allmänna svenska etiska diskussionen under 1600-talet, för att kunna
kategorisera så heterogena och ofta logiskt inkonsekventa texter som allt från
uppfostringshandledningar till bibelkatekeser. För det första skiljer de sig alltså
från de som vanligen används i nutida deskriptiv etik.3 Det finns också
exempel på alternativa kategoriseringar i litteraturen om det svenska 1600talet, men dessa har visat sig antingen otillräckliga eller alltför filosofiska och
teoretiska för att vara användbara i denna undersökning.4 För det andra är
begreppen att betrakta som idealtypiska. När jag i det följande presenterar
texter från respektive tradition är det snarare regel än undantag att de på
––––––––
1

Delblanc 1961, s. 7; Mauser 1976, s. 227, 231. En uppräkning av de viktigaste tyska etikhandböckerna finns
i Mauser 1976, s. 231, n. 597. Jämför s. 225, n. 577.
2 Dygd var ett centralt begrepp i århundradets predikningar, i Uppsala domkyrka lika väl som i de små
sockenkyrkorna (se till exempel Stadin 1997, s. 225–226 och Ekedahl 1999, s. 168–212). Ordet dygd
förekommer femton gånger på 10 000 ord i ett urval poesi från åren 1641–1660 (se Olsson 1974, s. 153; jämför
Delblanc 1961, s. 65–66).
3 Jämför Stemmer 1998; Schönberger 1998; Höffe & Rapp, 1998; Korsgaard 1998, s. 294; Merle 1998; Crisp
1998, s. 623; Williams 1998, s. 626.
4 Johannesson skiljer endast mellan stoisk och aristotelisk etik och betraktar särskilt den senare som en
överbyggnad på den lutherska kristendomen (1968, s. 215–252). Bowsma skiljer i stället mellan en stoisk och en
augustinsk antropologi. Den stoiska präglas av att människan ses som innehavare av en gudomlig gnista och
äger möjlighet att uppnå perfektion i sitt leverne. Målet blir att besegra de sinnliga begären, och det
kontemplativa livet blir ett ideal. Den augustinska antropologin menar i stället att människan inte har tillgång
till det gudomliga och därför inte kan uppnå perfektion. I stället måste hon rätta sig efter de samhälleliga
plikterna – idealet blir ett aktivt liv i samhällets tjänst (1990, 19–73).
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någon punkt avviker från det övergripande mönstret. För att visa på den
spännvidd som råder mellan olika texter inom de skilda traditionerna – och
därmed i någon mån klargöra vilka etiska föreställningar som kan ha stått
tillfällespoeterna till buds – är det dock också intressant att ge en bild av några
viktiga författare och texter. Framställningen är naturligtvis redan från början
styrd av vilka föreställningar som faktiskt kom till användning i tillfällespoesin.
Den som söker efter fullständiga referat av traditionernas utveckling måste
dock vända sig någon annanstans. Jag kommer endast att – framför allt utifrån
tidigare forskning – försöka ge några av huvuddragen.

Aristotelisk etik
Den aristoteliska etiken kan ytterst härledas till Aristoteles Den Nikomachiska
etiken från 300-talet före Kristus. Denna text hade alltsedan antiken varit
utsatt för mängder av omtolkningar, kommentarer och översättningar.
Traditionen spänner från Ciceros handledning i politisk dygd, De Officiis eller
»Om plikterna« från århundradet för Kristus och renässanshumanisternas
sekulariserade moralfilosofiska traktater till de kristna kyrkofädernas radikala
Aristotelestolkning och Lutherlärjungen Melanchtons tyska översättning av
Aristoteles text.1 Fortsättningsvis kommer jag därför att skilja mellan det
begränsade »Aristoteles etik« och det vidare »aristotelisk etik«. Det senare
begreppet åsyftar den aristoteliska traditionen, det vill säga samtliga de texter
som mer eller mindre starkt anknyter till Aristoteles etik. Det kan omedelbart
sägas att begreppet är mycket omfattande. I många avseenden liknar den
aristoteliska dygdeetiken, som jag definierar den här, vad Kurt Johannesson
betecknat som »det klassiska dygdebegreppet«.2 En sådan beteckning har också
fog för sig. Den följande definitionen av aristotelisk etik skulle stämma relativt
väl för den dygdelära som utläggs av Sokrates i Platons Staten – troligen från
––––––––
1

Aristoteles etik översattes till latin av Leonardo Bruni 1417 (Baron 1955, s. 255). För dess betydelse för
tidens etikdiskussion se Mauser 1976, s. 228, som dessutom gör en kort presentation av den aristoteliska etiken
enligt ungefär samma linjer som det följande. Delblanc menar att de många motsägelsefulla tolkningar som
gjorts av Aristoteles etik delvis har sin grund i hans framställning av dygden äregirighet (Delblanc 1965, s. 16).
2 Johannesson framhåller tre karakteristiska sidor hos det klassiska dygdebegreppet. För det första
understryker även han att den är en aktiv egenskap. Dygden måste, menar han, vara en förmåga att handla på
ett visst sätt – det räcker alltså inte med att så att säga »tänka rätt«. För det andra är dygden en vana, något
man lär sig genom uppfostran och träning. För det tredje skall dygden gagna människan själv, men även
samhället som helhet. Därav följer, skriver han också, att de viktiga dygderna måste vara olika beroende på
vilket stånd man tillhör (1997, s. 311).
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tiden kring 400–350 före Kristus1 – och, vilket skall utredas närmare nedan,
för vissa senare Aristotelesmotståndare. Men begreppet »klassisk« dygdeetik
borde även inkludera den stoiska etiken, och denna skiljer sig som vi kommer
att se på avgörande punkter från den aristoteliska.
Den aristoteliska etiken utmärks av ett antal grundläggande föreställningar.
Dessa är intimt sammanflätade, och kan i viss mån betraktas som skilda
aspekter på samma sak. För det första uppfattas dygden som en vana, som
något man kan öva sig i. Aristoteles framhåller att dygden i princip kan
uppnås av varje människa med god uppfostran förutsatt att hon »tränar sig«
att agera dygdigt, tills detta beteende blivit hennes »andra natur«.2 Denna
uppfattning är naturligtvis en förutsättning för alla de furstespeglar – det vill
säga handböcker eller samlingar av råd till de styrande – och uppfostringshandledningar som renässanshumanisterna författade. Ett svenskt exempel är
Per Brahes tidigare nämnda Oeconomia.3
För det andra är dygden en förträfflighet, eller ypperlighet som gör
människan skicklig på de uppgifter som är specifika för henne. Dygden har
alltså inget att göra med »skuld« eller »synd« – det har rent av påpekats att
Aristoteles inte har någon term för det som är moraliskt »fel«.4 Medan hästens
dygd, hävdar Aristoteles, består i att springa fort och säkert, består människans
i att leva ett liv helt och hållet präglat av förnuft: alla andra dygder kan
betraktas som aspekter på ett förnuftigt leverne.5 Detta innebar att skilda
dygder kom att höra till skilda stånd. Dygden var, skulle vi kunna säga med en
term hämtad från Peter Englund, ståndsfunktionell.6 Denna idé hade utvecklats
av andra klassiska tänkare, inte minst Cicero, och hade blivit inflytelserik igen
under renässansen.7 Quentin Skinner skiljer sålunda mellan den kreativa eller
aktiva dygd som enligt renässansens furstespeglar hör fursten till, och den

––––––––
1

Svårigheterna med att datera denna skrift får utgivaren av en engelsk översättning år 2000 att avstå från
alla spekulationer (Ferrari 2000, s. xxxviii).
2 Aristoteles 1967, s. 49–50 [1103 a 14–b 29].
3 Brahe 1971, s. 40–41. Två av originaltryckets kursiverade »e« har normaliserats.
4 Anscombe 1958, s. 5–6.
5 Aristoteles 1967, s. 32–33 [1097 b 17–1098 a 25].
6 Englund 1989, s. 120.
7 Skinner 1978a s. 125. Cicero urskiljer i De Officiis fyra huvuddygder (eller »delar«) som ungefär motsvarar
de klassiska kardinaldygderna: prudentia eller vishet, justitia (rättrådighet), fortitudo (tapperhet) och decorum,
det vill säga känslan för det passande. Den sista av dessa innebär bland annat att olika grupper bör utmärkas
av skilda dygder, beroende på vad som är »passande« för en viss roll eller persona (Cicero 1991, s. 37–46 [I:93–
118]). Jämför Johannesson 1997, s. 311.
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passiva som hör undersåtarna till.1 I Sverige uttrycktes tanken redan under
1300-talet – troligen strax före seklets mitt – i den första sammanhållna
dygdeläran på svenska, En nyttig bok/ om konnunga styrilse och höfdinga, den så
kallade Konungastyrelsen, där vissa dygder framställs som mera lämpade för
vissa stånd än andra.2 Dygden förbands med adressatens yrke eller
sysselsättning, så att dygden i praktiken kom att betyda de egenskaper som gör
en människa (vanligtvis en adelsman) skicklig inom sitt speciella gebit. För
fursten betonades särskilt de fyra så kallade kardinaldygderna – en
konstruktion som inte är hämtad från Aristoteles, utan härstammar från
Platon3 – praktisk eller politisk vishet, rättrådighet, mod och måttfullhet. Eller
för att nämna de latinska termer som vanligtvis användes: prudentia, justitia,
fortitudo och temperantia.4 De »vanliga« medborgarnas dygder begränsades
däremot till blygsamhet, lydnad samt god vilja och tacksamhet för furstens
generösa gåvor.5
En tredje egenskap hos den aristoteliska etiken är att »dygd« kom att bli
liktydigt med att leva ett aktivt liv i statens tjänst. Denna föreställning var
central redan hos Aristoteles, och förblev viktig också hos hans senare
uttolkare.6 Ett verkligt dygdigt leverne var för Aristoteles intimt förknippat
med att leva ett aktivt liv med samhällets bästa för ögonen.7 Dygden kom i
praktiken att definieras som sådana egenskaper som är till nytta för samhället,
vad som krävs av människan i egenskap av medborgare. Den aristoteliska
etiken kan därför karakteriseras som en medborgerlig dygdelära.8 Renässansens
––––––––
1

Skinner 1978a, s. 125–126. Bengt Lewan har påpekat att dygdeläran som sådan kan uppfattas på två
grundläggande olika sätt, som pacificerande och förbjudande eller som aktiverande; han gör emellertid i detta
sammanhang ingen distinktion ifråga om vem dygdeläran riktar sig till (1985, s. 17).
2 Konungastyrelsen är troligen författad under 1330- eller 1340-talet, den enda kända fullständiga texten är
dock tryckt 1634 (Moberg 1984, s. 14 och 56–107, särskilt s. 107). Här och fortsättningsvis hänvisar jag till
faksimilutgåvan av detta tryck (En nyttig bok… 1964, i detta fall s. 18–19, 77). Aristotelesinflytandet erkänns på
ett flertal ställen i Konungastyrelsen (exempelvis s. 18, 65, 73 och 76).
3 Plato 2000, s. 121 [427 e], jämför Klein 1976, sp. 695.
4 I furstespeglarna tillkom ibland även liberalitas (givmildhet), magnificentia (storslagenhet), clementia
(mildhet) och honestia (hederlighet eller ordhållighet). Se Skinner 1978a, s. 126–129, 229. Jämför Vanderjagt
1981, s. 36.
5 Skinner 1978a s. 125–126.
6 För en diskussion om det aktiva samhällsidealet hos renässanshumanisterna se Skinner 1978a, s. 55 och
Conrady 1962, s. 268–269. Hans Baron har tidigare hävdat att den medborgerliga dygden, idealet om ett Vita
Activa i statens tjänst först omkring år 1400 vann insteg i den italienska renässansen (Baron 1955, s. 7, 130).
Exempelvis framhåller han att Petrarca ryggade tillbaka närmast skräckslaget när han upptäckte att den
beundrade retorikern Cicero propagerade för ett aktivt liv i statens tjänst och inte för det upphöjda
tillbakadragna kontemplativa livet (s. 97–98). Här är emellertid inte denna kronologiska fråga av intresse.
7 Aristoteles 1967, s. 21 och 34–37 [1094 a 17–b 10 och 1098 a 26–1099 b 8].
8 Jämför de definitioner av medborgerlig dygd som gjorts av Nordin 1996, s. 10 och Burtt 1992, s. 8.
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aristoteliska moralfilosofer kom framför allt att beskriva de dygder som gjorde
fursten och aristokratin kapabla att behålla makten över riket och föra det mot
en blomstrande framtid trots hotande fiender och ödets blinda makt.1 Ofta
fokuseras adelsmannens uppgifter i förvaltningen eller på slagfältet.2 Det ideal
Brahe mest utförligt tecknar är en skicklig krigare och riddersman.3 Och i
Schefferus Memorabilia framhålls prudentia, visheten, som den viktigaste
politiska dygden. Det är nämligen denna egenskap som gör att en furste kan
skapa och bevara freden i riket.4 Ciceros De Officiis var kanske den mest
inflytelserika direkta föregångaren för dessa författare.5 De Officiis är ingen
»etik« i egentlig mening, utan behandlar endast den officiella eller politiska
dygden.6 Men de flesta av de dygder som renässansens författare förespråkade
kan härledas till Aristoteles dygdekatalog.7 Aristoteles delar upp dygderna i två
huvudkategorier, de moraliska dygderna och de intellektuella. Till den förra
kategorin räknar han elva huvuddygder: mod, besinning (eller måttfullhet),
frikostighet, storslagenhet, stolthet, ambition (strävan efter ära), godlynthet,
vänlighet, uppriktighet, kvickhet och rättrådighet. Till de intellektuella
dygderna räknar han framför allt vetande, kunnighet, klokhet, insikt, visdom,
rådighet och medvetenhet.8 Varje dygd definierar han som ett mellanting
mellan två laster. Så motsvaras modet av fegheten å ena sidan och övermodet å
den andra.9
Även om den aristoteliska etiken endast menade att undersåtarna borde äga
andra dygder än fursten, kom renässanshumanisterna – liksom de antika
föregångarna – i praktiken att framför allt intressera sig för furstens och
aristokratins dygder. Renässansens dygdeläror var, trots den »medborgerliga«

––––––––
1
2
3

Skinner 1978a s. 125–127.
Mauser 1976, s. 249. Jämför not 658 på samma sida.
Brahe betonar vikten av att adelsynglingen är förfaren i fäktning, löpning, tornerande och stenkastning.
Han bör vidare vara sinnrik, snabbtänkt, vältalig samt vara lärd och undervisad i alla »Gudfruchtige« och
mänskliga dygder. Han bör också skaffa sig någon förfarenhet i de sju fria bokliga konsterna, så länge de inte
inkräktar på de ridderliga övningarna (1971, s. 15 och 73).
4 Johannesson 1997, s. 316 och 1978, s. 28.
5 Skinner 1978a, s. 55; Conrady 1962, s. 268–269. Ciceros verk framhålls exempelvis som viktigt i Per Brahes
Oeconomia (1971, s. 17).
6 Jämför Griffin & Atkins 1991, s. xxii.
7 Skinner 1978a, s. 126.
8 Aristoteles 1967, s. 84–181 [1115 a 4–1145 a 11].
9 Ibid., s. 60–65 och passim [1107 a 8–1109 a 19].

57

Tiden före 1650

tendensen, ett program för de härskande klasserna.1 Per Brahes nyss nämnda
uppfostringshandledning är ett svenskt exempel, Stiernhielms Hercules är, som
senast Lars Gustafsson argumenterat för, ett annat.2 Vad dikten behandlar är ju
vilka dygder en adelsman »i första sijn ungdom« bör äga.3 Sven Delblanc har
dessutom framhållit hur nära Stiernhielms Hercules sammanhänger med
moralfilosofin som den yttrar sig i stormaktstidens övriga litteratur.4
Därmed kom dygden som sådan ofta att betraktas som en adlig eller
aristokratisk egenskap. Samma tendens möter i den svenska litteraturen. Per
Brahe hävdar som redan har påpekats att en adelsman strävar efter att vara
»långt framsatt« och mycket omtyckt och därför bör vara bildad och agera
»Rådeligest, nyttigest och best«.5 Dygden är med andra ord något som i
särskilt hög grad bör utmärka en adelsman. Uppfattningen präglade ett drygt
sekel senare Samuel Columbus samling dikter om olika dygder i Rådrijk från
1676. Denna vänder sig visserligen till »EHoo du äst som wäl din Werd
framwandra täncker«, men den större delen av de dygder han avhandlar sägs
ändå vara särskilt lämpliga för adelsmän.6
Aristoteles dygdelära hade under medeltiden omtolkats av de kristna
lärofäderna. Särskilt viktig är Thomas av Aquino, som utökade de »hedniska
dygderna« med de »teologiska«: Spes, Fides och Charitas eller hopp, tro och
kärlek.7 Visserligen var denna omtolkning i grund och botten främmande för
––––––––
1

Vanderjagt 1981, s. 62; Skinner 1978a s. 127. Conrady påpekar att även om dygden som sådan var varje
människas plikt, så var det framför allt de härskande och de lärda som associerades med begreppet (1962,
s. 271). Ett talande svenskt exempel kan nämnas. I Gustav II Adolfs avskedstal till ständerna vid riksdagen i
Stockholm den 19 maj 1630 önskar han riksråden förmåga att finna goda råd för landets skötsel; han önskar
att adeln ska fortsätta i sitt ridderliga uppsåt så att det svenska rikets namn åter sprids över världen. Prästerna
förehålls att beflita sig om enighet, att predika plikttrogenhet och rättrådighet för menigheten, samt att föregå
folket med ett gott exempel, vakta sig för högfärd och beflita sig om gudlighet. När kungen vänder sig till
borgerskapet har han däremot inga moraliska uppmaningar, utan tillönskar dem helt enkelt materiella
framgångar (Gustav II Adolf 1861, s. 630–633). Jämför Johannesson 1997, s. 311.
2 Gustafsson 2000, särskilt s. 130–135. Det råder viss oenighet om hur Stiernhielms dygdelära skall
karakteriseras, men jag instämmer med Delblancs åsikt att fru Dygds tal nära knyter an till den aristoteliska
dygdeuppfattningen (1961, s. 51). Friberg har emellertid en delvis annorlunda uppfattning (1945; se vidare
Lindroth 1913, s. 87–91). De kristna dragen har framhållits av Olsson (1974, s. 158–160).
3 Stiernhielm SS vol. 1, s. 9. Jämför Gustafsson 2000, s. 130–132.
4 Delblanc 1961, s. 20.
5 Brahe 1971, s. 40–41. Två av originaltryckets kursiverade »e« har normaliserats.
6 Columbus SD, vol. 1, s. 112–122. Ett ytterligare exempel är, som Johannesson visat, Johannes Schefferus
Memorabilia (Johannesson 1997, s. 311–313, 316–317 och passim).
7 Tranøy har påpekat att de moraliska och de teologiska dygderna hos Thomas av Aquino ingår i en
komplicerad förening där de förutsätter varandra och i själva verket inte helt kan förstås utan hänvisning till
varandra (Tranøy 1957, s. 107–108 not 15). Förhållandet är alltså mer komplicerat än det tecknas här. Jämför
Skinner 1978a, s. 92; Nordström 1924, s. xxi; Delblanc 1961, s. 13; Mann 1998.
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Aristoteles etik, men den fick ett starkt genomslag.1 Det var den som under
1300-talet fick en svensk utlöpare i Konungastyrelsen.2 Den utökade dygdeläran
kom så gott som undantagslöst att bibehållas även av de mest sekulariserade
italienska renässanshumanisterna (med ett undantag: Machiavelli).3 Framför
allt behöll de kristna dygderna en central ställning i det privata livet.4 I norra
Europa förblev det kristna inslaget dessutom ännu starkare än i söder.5 Per
Brahe framhåller gudsfruktan som den ursprungliga och grundläggande
dygden. Ty denna är, skriver han, den största visheten, »Fothen, Fundamentet
och grundwalen till alt förstånd«.6
Trots att de kristna dygderna bibehöll en central roll genom renässansen, så
skedde ändå en återgång till den ursprungliga aristoteliska uppfattningen i och
med att dygdiga medborgare kom att betraktas som nödvändiga för en
blomstrande stat.7 Även de kristna dygderna ansågs dock vara en förutsättning
för statens fortlevnad och blomstring, inte minst i Sverige. Om inte alla agerar
enligt dygdens bud äventyras samhällets två viktigaste mål: de ledande medborgarna kan inte förverkliga sin höga bestämmelse (att uppnå »pris, ära och
berömmelse«) och samhället som helhet kan inte uppfylla sina grundläggande
syften (bibehållandet av medborgarnas frihet och framför allt upprätthållandet
av ordning, harmoni och fred).8 Kurt Johannesson har visat hur i synnerhet
adelns plikter mot fosterlandet kom att betonas allt starkare under 1600-talet.9
Senare forskning har också framhållit den kristna förkunnelsens funktion i den
svenska nationella mytbildningen och enhetssträvandena under århundradet.
––––––––
1

En tydlig konflikt finns exempelvis mellan Aristoteles uppfattning att en god person inte kan vara vän
med en ond eller dålig sådan och det kristna budskapet att älska de som syndar. Se MacIntyre 1984, s. 174–
175. Jämför Lindroth 1913, s. 63. Likaså har det påpekats att den aristoteliska dygden megalopsychos,
äregirigheten eller stoltheten, är oförenlig med det kristna budskapet. Jämför Delblanc 1961, s. 25.
2 Moberg 1984, s. 128.
3 Skinner 1978a, s. 126.
4 Ibid., s. 92–94. Hans Baron har visat hur de italienska renässanshumanisterna försökte förena antikens
ärekult med det kristna budskapet (Baron 1955, s. 273–275).
5 Skinner 1978a, s. 229–231. Att den kristna läran spelade en stor roll för uppfattningen om dygderna i
Tyskland påpekas även bland annat av Conrady 1962, s. 269.
6 Brahe 1971, s. 46. Samma förhållande gäller Johannes Schefferus Memorabilia. Här framhålls att pietas är
grunden till de andra dygderna. Visserligen var pietas en dygd som hade en vid syftning, men gudsfruktan är
den aspekt av dygden som Schefferus behandlar först (Johannesson 1997, s. 316). Det kristna inslaget är tydligt
också hos Stiernhielm (Olsson 1974, s. 158–160).
7 Nordström 1924, s. xxvii. Jämför Delblanc 1961, s. 6–7 och Skinner 1978a, s. 92.
8 Gustafsson 1956, s. 23–61. Jämför Skinner 1978a, s. 233–234. Även de »kristna humanisterna« menade,
påpekar Skinner, att äran var något eftersträvansvärt. Delblanc har också pekat på ärans roll som dygdens mål
(Delblanc 1965, s. 12). I annat sammanhang har han också påpekat att kyrkans »ärepessimism« förenades med
antikens »ärekult« redan av Thomas av Aquino (1960, s. 27). Jämför även Gustafsson 1956, s. 25–26.
9 Johannesson 1968, s. 218–219.
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Det var helt enkelt den kristnes plikt att ställa sina krafter i samhällets tjänst.1
Det har sagts att det centrala begreppet i Aristoteles etik inte är arete eller
dygd, utan eudaimonia – den högsta mänskliga lyckan.2 Dygden är endast det
verktyg som hjälper människan att uppnå denna hennes högsta bestämmelse.3
För Aristoteles innebär eudaimonia framför allt ett liv präglat av förnuft.4 Men
dygden leder samtidigt till högst konkreta världsliga framgångar, rikedom, ära
och berömmelse.5 Föreställningen att dygden leder till individens blomstring
är en fjärde grundläggande förutsättning i den aristoteliska etiken. Men den
hör till de grundsatser som tolkats mest olika av olika företrädare. Dygden är
enligt Cicero först och främst det slags beteende som leder till ära, och i andra
hand är den till fördel för den handlande, även om han anser att skillnaden
mellan dessa mål i själva verket endast är skenbar.6 Renässanshumanisterna
kom i hög grad att överta denna ärekult, och den var som redan har antytts
stark också i 1600-talets svenska kultur och litteratur.7 Den dygdige hamnar i
samhällets topp och samhällets främsta måste äga dygd. Hos Thomas av
Aquino kom etikens mål att förskjutas från det jordiska till livet efter detta, så
att den högsta mänskliga lyckan inte längre betraktades som möjlig att uppnå i
jordelivet. Dygden blev något som endast indirekt, genom att den belönades i
livet efter detta, kom människan till godo. Dygdeläran tillfördes därmed
ytterligare inslag som Aristoteles skulle ha stått främmande inför.8
Samtidigt som dygderna var till hjälp för den enskilda människan var de en
förutsättning för en blomstrande stat. Men etikens två mål – samhällets och
individens blomstring – står enligt Aristoteles inte i motsatsställning till
varandra; det som är gott för den enskilde är också gott för samhället.9
Den aristoteliska etiken, som idealtyp betraktad, utmärks alltså av fyra
sammanhängande grundläggande föreställningar. För det första är dygden en
vana. För det andra är dygden i praktiken de egenskaper som gör en människa
––––––––
1

Ekedahl 1999, s. 208 och 217. Jämför Kurt Johannessons diskussion om dygden pietas (1997, s. 316 och
1978, s. 28).
2 Stemmer 1998, sp. 1533.
3 Aristoteles 1967, s. 30–42 [1096 b 35–1101 a 32].
4 Ibid., s. 33 [1098 a 7–25].
5 Ibid., s. 35 [1098 b 11–29]. Delblanc påpekar att Aristoteles ärediskussion är motsägelsefull (1965, s. 15–16).
6 Cicero 1991, passim och s. 1–8 [I:1–18]. Se även s. 128 [III:74]. Äran betraktas som ett av dygdens resultat
hos Aristoteles (1967, s. 108 [1123 b 4–30]). För en diskussion om ärans betydelse för dygdens mål se Delblanc
1965, s. 13, 60–73 och passim.
7 Delblanc 1961, s. 20 och 65; Delblanc 1965, s. 16–20. Redan Albert Nilsson påpekade att denna hållning i
Sverige ofta ingick ett motsägelsefullt förbund med en närmast asketisk kristen livshållning (1926, s. 24–42).
8 Mera precist uttryckt flyttades människans telos till det hinsides. Jämför Tranøy 1957, s. 53.
9 Aristoteles 1967, s. 21 [1094 a 17–b 10].
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skicklig, duktig eller duglig på sina specifika uppgifter, vilket också innebär att
dygden är ståndsfunktionell, det vill säga skilda dygder hör till skilda grupper
av människor. För det tredje innebär dygden i praktiken att leva ett aktivt liv i
statens tjänst. För det fjärde leder dygden till eudaimonia, den högsta mänskliga
lyckan, vilket bland annat innebär ära och konkreta jordiska framgångar. I det
sista avseendet fungerar dygden samtidigt som en egenskap som legitimerar
makten; det är dygden som gör att de mäktiga är och skall vara mäktiga. Den
aristoteliska dygdeetiken var, som Christopher Berry påpekat, elitistisk.1
Ovanstående bestämning innebär ett grundläggande problem. Paradoxalt
nog kan nämligen även bittra Aristotelesmotståndare i vissa avseenden betraktas
som »aristoteliker«. Från och med ungefär 1610-talets mitt stod debattens
vågor höga vid Uppsala universitet. Striden stod mellan aristoteliker och
ramister – namnet kommer av rörelsens grundare Petrus Ramus – och gällde
till stor del moralfilosofiska frågor.2 Ramismen, som sträckte sig över många av
filosofins domäner och hade varit dominerande vid svenska universitet sedan
sekelskiftet 1600, bestod bland annat i en hätsk kritik av den aristoteliska
etiken, som man uppfattade som idel fåfänglighet, ett mörker och ett gift.3
Skillnaden mellan de svenska ramisternas och aristotelikernas moralfilosofi
är ett invecklat problem som ännu inte har fått en utförlig behandling.4
Striden tycks i första hand ha gällt två frågor, för det första om det var möjligt
att tänka sig en etik utan kristen tro. Laurentius Paulinus Gothus talade 1617 i
sin omfattande Ethicæ Christianæ om den aristoteliska etikens »stympade och
sketna Dygdeferga« och menade att »then blinde Hedningen Aristotele« inte
hade tillgång till någon verklig moral.5 Aristoteles tro på att etiken kunde
härledas ur förnuftet var rentav förkastlig.6 För det andra betraktades den
aristoteliska filosofin som alltför spekulativ. De långa filosofiska utläggningarna i
hans etik ansågs leda bort från praktiken, och i förlängningen in i ett skolastiskt
––––––––
1
2

Berry 1992, s. 84. Se även Williams 1992.
Sellberg 1979, s. 25. En teckning av debattens huvuddrag finns i Lindroth 1975–1978, band 2, s. 128–140,
särskilt s. 134. Se även Lindroth 1975–1978, band 1, s. 317–322 och Frängsmyr 2000, s. 73–76.
3 Lindroth 1975–1978, band 1, s. 317–322 och 1975–1978 2, s. 128–140.
4 Erland Sellberg aviserade i sin avhandling om ramismen 1979 att han skulle behandla detta komplicerade
problemfält i en kommande studie. Han ställer sig själv skeptisk till Lindroths framställning i Svensk
lärdomshistoria, men det bör kanske tilläggas att Lindroth inte behandlar de moralfilosofiska aspekterna av
striden mellan ramister och aristoteliker särskilt ingående. Sellbergs planerade studie har ännu inte utkommit
(Sellberg 1979, s. 25). Däremot har han behandlat Laurentius Paulinus etik i en kort uppsats 1996.
5 Laurentius Paulinus 1617, s. 127 och 172. Jämför Lindroth 1975–1978, band 2, s. 136.
6 Lindroth 1975–1978, band 2, s. 134. Se exempelvis Laurentius Paulinus 1617, s. 170–192.
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mörker.1 Den enda sanna etiken var den som Gud hade skänkt Moses på
Berget Sinai.2 Åskådningen anknöt till den lutherska lärans huvudtanke, att
endast kristen tro leder till frälsning, och att handlingar som inte bottnar i en
kristen tro aldrig kan utgöra grunden för salighet.
Men förhållandet mellan aristoteliker och ramister är i själva verket
betydligt mer komplicerad än som har antytts här. Likheterna mellan lärorna
är många, och få av dåtidens lärda höll sig i själva verket konsekvent endast till
den ena skolan.3 Ramismen kan också beskrivas som en praktisk lära, i hög
grad inriktad på samhällsnyttan.4 En av de mest framstående ramisterna,
Johan Skytte, författade själv en uppfostringshandledning till kronprins
Gustav Adolf, en skrift med den långa titeln Een kort Vnderwijsning Uthi hwad
Konster och Dygder een Fursteligh Person skall sigh öfwa och bruka then ther
täncker med tijden lyckosamligen regera Land och Rijke, tryckt 1604.5 Redan av
titeln framgår att Skytte delar den aristoteliska etikens grundtankar: att dygden
är något fursten kan undervisas i, att konungens dygder är av ett specifikt slag
som hör samman med hans styrande av riket, att dygden innebär ett aktivt liv
i statens tjänst samt att dygderna leder till att han lyckas med sin uppgift.6
Det förefaller som om skillnaderna gentemot aristotelikerna är tydligare
när ramisterna behandlar de lägre ståndens dygder. Laurentius Paulinus starka
utfall mot den aristoteliska etiken – under vilken »Sathanas fördölier sig« –
återfinns framför allt i det första bandet av Ethicæ Christianæ, som riktar sig till
»Hwar och Een Menniskia«.7 Här är det den lutherska katekesens lärdomar
som läggs ut. Vi skall därför återkomma till denna text senare. När han
däremot – exempelvis i det andra bandet – riktar sig till den politiska överheten
blir likheterna med den aristoteliska etiken större, även om exemplen
fortfarande framför allt hämtats ur Bibeln. Han menar att samhällets överhet
måste äga sådana dygder som gör dem skickliga i sina ämbeten.8 Därför måste
furstliga och adliga ungdomar uppmuntras »til Studier, och uthi nödhtorfftighe
––––––––
1
2
3
4
5
6

Jämför Lindroth 1975–1978, band 2, s. 132–136.
Lindroth 1975–1978, band 2, s. 134–140.
Lindberg 2001, s. 232. Jämför Lindroth 1975–1978, band 1, s. 318, 321.
Jämför Lindberg 2001, s. 195 och 223.
Skytte 1604; Lindroth 1975–1978, band 1, s. 276.
Lindroth påpekar också att Skyttes praktiska inriktning innebar att han kunde anknyta till Aristoteles när
denne ansågs tillämplig (1975–1978, band 1, s. 276). Skyttes skrift är också, påpekar Lindberg, påverkad av
Lipsius stoicism (2001, s. 196).
7 Laurentius Paulinus 1617, s. 177 (originaltrycket har två uppslag med sidnumreringen 176–177; citatet är
hämtat från det andra av dessa) och titelbladet.
8 Laurentius Paulinus 1628, s. 231.
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Konster och Tungomål warda uptuchtadhe«. Men de bör också ägna sig åt
»Ridderlighe öffningar« (bollspel, löpning, klotkastning, slungande »och andra
sådana motiones«), det vill säga sådant som kan komma till »åtskillelighe
Krigzbrwk«.1 Han påpekar sedan att konungen bör vinnlägga sig om att
belöna dygdiga undersåtar, exempelvis med ett adligt namn.2 Här återfinns
flera av den aristoteliska etikens grundtankar: att dygd är en skicklighet i sitt
ämbete; att dygden (bör) belönas med framgångar i jordelivet och mer
specifikt att adel och dygd hör samman; att dygden åtminstone delvis kan
uppnås genom träning. Och när han skall påpeka att dygd är något mer
aktningsvärt än ålder hänvisar han rentav till en av de förhatliga hedniska
filosofer han uttryckligen hånade i verkets första band: Cicero.3 Men
skillnaden gentemot den aristoteliska etiken skall naturligtvis inte heller
underbetonas. Också det andra bandets lärdomar syftar till »Gudz ähra/ sampt
androm til nytta och vndsätning«.4 Ethicæ Christianæ är därför ett exempel på
hur 1600-talets moralfilosofer ofta betraktade människorna med dubbla
blickar; skilda moraliska bud gällde för samhällets överhet och för dess
undersåtar. Men den visar också att gränserna mellan de olika etiska
traditionerna ofta var oklara. Erland Sellberg, en av de främsta kännarna av
den svenska ramismen, har karakteriserat Laurentius Paulinus stora verk som
ett enda stort angrepp på den aristoteliska moralfilosofin.5 Men också han
menar att utfallet framför allt handlade om kyrkopolitik och inte i första hand
om de filosofiska frågorna.6 Laurentius Paulinus kommer att åberopas igen när
vi längre fram närmar oss den lutherska etiken. Först skall vi emellertid se
närmare på ytterligare en av den klassiska dygdeetikens viktigare traditioner:
den stoiska.

Stoisk etik
Parallellt med det aristoteliskt medborgerligt präglade idealet frodades i 1600talets Sverige ett stoiskt ideal om ett stilla liv på landet, långt från politikens
––––––––
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Ibid., s. 163 och 275.
Ibid., s. 797, jämför s. 366.
Ibid., s. 347. I det första bandet tycks Laurentius Paulinus däremot sätta Cicero ganska nära Aristoteles i
fråga om förhatlighet (Laurentius Paulinus 1617, s. 173).
4 Laurentius Paulinus 1628, s. 231.
5 Sellberg 1996, s. 242–243.
6 Ibid., s. 244.
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ränker och intriger.1 Kurt Johannesson har rentav hävdat att 1600-talets
moralfilosofiska debatt framför allt stod mellan den aristoteliska och den
stoiska moralfilosofin.2 Däremot kom stoiska tankar endast i begränsad
utsträckning att ligga till grund för tillfällespoeternas hyllningar. Den stoiska
filosofins inverkan på det svenska 1600-talet har dessutom nyligen givits en
relativt utförlig behandling av Bo Lindberg, varför det räcker att teckna några
av dess viktigaste huvuddrag.3
Den stoiska filosofin var också av antikt ursprung och dess lärdomar hade
liksom aristotelismens tolkats på en mängd skilda sätt redan i antik tid.4 Bland
dess mest framstående antika förespråkare kan nämnas Zenon (död 263 före
Kristus), som grundade skolan i Aten, Seneca i Rom (död 65 efter Kristus) och
kejsaren Marcus Aurelius (död 180 efter Kristus). Bland renässansens
betydelsefulla stoiker fanns Montaigne och Justus Lipsius – även om den
senares inflytande på svenskt tänkande kanske var relativt begränsat, i varje fall
om vi får tro Lindberg.5
Den grundläggande skillnaden mellan aristotelisk och stoisk etik består i
hur man uppfattar eudaimonia eller det högsta goda. För stoikerna är målet att
uppnå likgiltighet inför alla yttre ting, för hälsa, rikedom, ära och framgång
liksom sjukdom, fattigdom, skam och olycka.6 Två av de mest centrala
dygderna blev prudentia och sapientia, klokhet och vishet. Men till skillnad
från aristotelikerna, som generellt betraktade dessa dygder som statsmannens
förmåga att föra sitt rike till välstånd och säkerhet, tolkades de av stoikerna
som förmågan att inte beröras av världsliga bekymmer och frestelser.7 Själva
fosterlandskärleken kunde rentav framställas som något negativt.8 Det aktiva
politiska livet betraktades som en jakt efter det förgängliga, fyllt av besvikelser
och intighet. Stoicismen fick ett stort genomslag i 1600-talets europeiska
adelskultur, också i Sverige. Förutom att stoiska författare lästes, så framförde
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Johannesson 1968, s. 215–252.
Ibid. Jämför Fehrman 1952, s. 338–364. Delblanc 1965 behandlar också fältet, men koncentreras främst till
1700-talet. Wretö har dessutom behandlat den svenska idylldiktningen, som i vissa avseenden framställer ett
med stoicismen besläktat lantligt tillbakadraget ideal (1977, s. 106–137). En viktig skillnad mellan det stoiska
idealet och idyllen är emellertid att idyllen inte sällan uppfattades som etiskt tvivelaktig. Wretö påpekar att fru
Lusta i Stiernhielms stora dikt »betecknande nog gestaltas i termer bekanta från idyllen« (1977, s. 108).
3 Lindberg 2001.
4 Ibid., s. 46.
5 Ibid., s. 46 och 227–234; Fehrman 1952, s. 338–364.
6 Lindberg 2001, s. 10–11 och 47–48.
7 Ibid. Jämför Olsson 1963, s. 222–228.
8 Lindberg 2001, s. 63–72.
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också svenska författare stoiska tankar: drottning Christina, Haquin Spegel
och Samuel Columbus för att bara nämna några.1 En förklaring till detta är att
stoicismens motvilja mot sökandet efter ära och rikedomar låg i linje med den
kristna uppfattningen. Till viss del kom visserligen äran att accepteras som en
drivkraft – åtminstone inom vad som kallats den »liberala« stoicismen.2 Men
jag kommer att använda begreppet för en mer strikt attityd, där äran uppfattas
som likgiltig eller till och med förkastlig. Den aktive politikerns drivkrafter
kom i stoiska ögon att te sig moraliskt tvivelaktiga, medan den gode medborgarens ambition (eller vilja att uppnå ära), enligt aristotelikerna betraktades
som något naturligt och önskvärt.3
Stoicismen kan likafullt inte i alla avseenden ställas mot den aristoteliska
etiken.4 Dels ägnade sig även stoiker som Lipsius åt att beskriva vilka dygder
som var nödvändiga för samhällets bestånd.5 Dels är det ofta svårt att i
praktiken karakterisera 1600-talets moralfilosofiska tänkare som antingen
stoiker eller aristoteliker. Hos exempelvis Stiernhielm finns inslag från båda
traditionerna.6 Stoicismens etik syftade också till att uppnå lycka, den är alltså
eudaimonistisk i samma mån som den aristoteliska.7 Dessutom kunde 1600talets stoiker framställa adelsmannens tjänst för fosterlandet som ett nödvändigt
ont, vilket dock borde uppfyllas av plikt men inte av äregirighet.8 Stoicismen
var dessutom, precis som den aristoteliska etiken, en lära som behandlade
dygden. Något annat gällde däremot den kristna etiken.

Luthersk etik
Det främsta exemplet på en kristen etik i 1600-talets Sverige finns naturligtvis i
den lutherska läran. Sverige präglades under århundradet starkt – till och med
mer än andra länder – av den lutherska enhetskyrkan.9 Den svenska
––––––––
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Se exempelvis Fehrman 1952, s. 338–364 och Delblanc 1965, s. 28–35.
Delblanc 1965, s. 28. Jämför Lindberg 2001, s. 48–49.
Johannesson 1968, s. 226–227. Olsson visar hur den stoiska dygdeläran förenas med en kristen etik i
Haquin Spegels Guds Werk och Hwila från 1685 (1963, s. 218–233). Även Conrady 1962, framhåller den enhet
som ofta uppstod mellan den kristna och den stoiska uppfattningen (s. 270). För en avvikande uppfattning se
Bowsma 1990, 19–73.
4 I många avseenden skiljer de två lärorna sig inte alls, jämför Fehrman 1952, s. 338–353.
5 En genomgång av denna aspekt på den tidigmoderna stoicismen finns hos Lindberg 2001, s. 87–146.
6 Jämför Olsson 1963, s. 219 och 221 och där anförd litteratur.
7 Stemmer 1998, sp. 1541.
8 Johannesson 1968, s. 227. Jämför Lindberg 2001, s. 69.
9 Nelson 1936, s. 9. Jämför Linderholm 1911, s. 58–73 och Ekedahl 1999, s. 45–52.
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rättsordningen var djupt påverkad av den lutherska teologin.1 Prästerna ägde
inte endast makt över det religiösa livet, utan dominerade också det kulturella.
Särskilt präglades det svenska bildningsväsendet av kyrkan, och även »profana«
utbildningar – i den mån ordet över huvud taget kan användas – stod under
prästerskapets makt.2
Luthers etik är i sig själv ett mycket komplicerat kapitel som inte kan
avhandlas med något särskilt djup här. I det följande kommer jag endast att
återge några av de huvuddrag som här är av betydelse. Det måste sägas att
många, till skillnad från ramisterna, inte uppfattade någon betydande skillnad
mellan den lutherska och den aristoteliska etiken. När Luthers efterföljare
skulle lägga ut hans texter tog de paradoxalt nog ofta Aristoteles etik, och
framför allt skolastikernas tolkning av den, som utgångspunkt – några av de
texter som Luther själv vände sig emot.3 I och med detta är det klart att en
kortfattad framställning av den lutherska etiken måste ta fasta på generella
drag. Meningen är alltså inte på något sätt att ge en framställning av alla de
skilda traditioner som uppstod ur Luthers texter, utan att ännu en gång teckna
en idealtyp. Jag kommer dock också att ge exempel på skillnader mellan hur
olika författare tolkat den lutherska etiken, och särskilt sådana lärosatser som
förefaller ha varit viktiga för den svenska ortodoxins uppfattningar under
1600- och 1700-talet.
En viktig källa för den svenska Luthertolkningen är den nämnda
Laurentius Paulinus Ethicæ Christianæ. Detta verk – det största bokverket i
Sverige under två århundraden – kom ut i sju band mellan 1617 och 1630, och
har kallats för »delar av en encyklopedi över den Lutherska tron o[ch]
världsbilden«.4 Hans framställning var främst riktad till prästerna och fick
också stor spridning bland dem.5 Men min teckning utgår också från den
kateketiska litteraturen, det vill säga de texter som sammanfattade Bibelns
lärdomar för gemene man, ofta i pedagogiska sentenser eller i form av frågor
och svar. Den viktigaste av dessa är naturligtvis Luthers egen lilla katekes – den
text som framför alla andra nådde ut till folket och betraktades som »kärnan
––––––––
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De filosofiska och i synnerhet teologiska förutsättningarna för svensk rättsordning under 1600-talet har
kartlagts i en stor undersökning av Bo H. Lindberg (1992).
2 Carlsson 1950, s. 18.
3 Se Nordström 1924, s. xxvii. Jämför Delblanc 1961, s. 6–7 och Sellberg 1996, s. 240–243.
4 SBL 12, s. 372. Verket fick också en betydelse för den svenska rättstraditionen. Se Bo H. Lindberg 1992,
särskilt s. 12 (och där anförd litteratur).
5 SBL 12, s. 373.
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och märgen« av Bibeln själv.1 Skillnaderna mellan luthersk och aristotelisk etik
framträder ofta som tydligast här. I mer filosofiska och utförliga texter kunde
Luther – och i synnerhet hans efterföljare – instämma med många av den
aristoteliska etikens grundsatser.2
Förenklat kan Luthers etik sammanfattas i några få punkter. Först bör det
uppenbara sägas att den, till skillnad från Aristoteles etik, förutsätter och alltid
tar sin grund i tron på Gud. En grundläggande föreställning är vidare att det
mänskliga livet kan delas upp i två separata områden eller aspekter: det
världsliga respektive det andliga regementet. I det andliga regementet är det i
princip endast den kristna tron som spelar någon avgörande roll, medan
etiken hör till det världsliga. Egentligen är allt som hör till det världsliga
regementet också oväsentligt i frälsningshänseende. Endast tron och nåden –
som hör till det andliga regementet – leder till frälsning. Den etik som gäller i
det världsliga regementet är visserligen också av gudomligt ursprung, men den
är endast en gåva som Gud skänkt oss för att förenkla vår mänskliga samvaro.
Den högsta formen av etik finns i Tio Guds Bud men hit kan också räknas
hela det världsliga systemet av över- och underordning, världsliga regler,
nationella lagar och så vidare, och kan i sin tur sammanfattas i det kristna
kärleksbudskapet. Det är alltså plikter eller lagar, inte dygder, som är det
världsliga regementets etiska grund. Dessutom betonas att människan har en
plikt gentemot sin uppgift, mot sitt jordiska kall, att utföra det flitigt och utan
knot. Till det senare hör också en specifik syn på äktenskapet som Luther
utvecklade, och som i princip består i att kärleken mellan makar är gudagiven
och god, och att kyskhet innebär den kärlek – och det sexuella samliv – som
idealt finns mellan två makar.
Luthers föreställning om att tillvaron kan delas upp i ett andligt och ett
världsligt regemente har tolkats på många skilda sätt, och jag kommer inte att
gå in på alla de kontroverser som frågan givit upphov till.3 Det räcker att
allmänt konstatera att Luther menar att det jordiska livet kan delas upp i två
regementen, där det andliga finns till för att hjälpa människorna till evigt liv
och själens frälsning och det världsliga finns till för att upprätthålla frid på
––––––––
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Se Pleijel 1944, s. 46. Jämför Lilja 1947, s. 1–7 och Estborn 1929, s. 319–320.
Det främsta exemplet är Melanchton (Höffe & Rapp 1998, sp. 1555).
Se Törnvall 1940, s. 23–28. För förskjutningarna i tolkningen under tiden efter reformationen se Wingren
1971, s. 122. Frågan är dessutom intimt förbunden med skillnaden mellan lag och evangelium – »det
svårbegripligaste hos Luther« (Wingren 1971, s. 114).
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jorden.1 Båda dessa områden är ytterst ställda under Guds vilja, men i det
andliga regementet är det enkelt sagt evangeliet och den kyrka där detta
predikas som står för makten, medan det världsliga regeras av lagarna, den
världsliga överheten och allt som är underlagt förnuftet.2 I en mening kan man
säga att det världsliga regementet hör ihop med »lagen«, den som särskilt
bestod i de tio budorden men som hos Luther mer eller mindre kom att åsyfta
hela gamla testamentet, medan det andliga hör ihop med nya testamentets
evangelium. I det förra finns endast dekalogens regler – för det mänskliga
hjärtat i grund och botten omöjliga att följa – i det senare finns förlåtelsen och
nåden. Ett annat sätt att uttrycka samma sak är att det ena regeras av ordet,
det andra av svärdet.3 Luthers grundläggande tes är alltså att endast tron och
det kristna dopet leder till salighet. Men det kan poängteras att dekalogen är
den ursprungliga och mest upphöjda lagen och att denna naturligtvis också
har sitt ursprung hos Gud.4
Även om lagen och alla jordiska sedvänjor och ordningar ytterst härrörde
från det gudomliga budet så är det en central föreställning hos Luther att dessa
ofta missbrukas av människorna.5 Det var helt enkelt inte möjligt för en
människa att leva upp till dekalogens bud; det kunde endast Kristus.6 Samma
ståndpunkt uttrycks hos Laurentius Paulinus.7 I Luthers lära ställdes Guds ord
och den världsliga ordningen i ett radikalt motsatsförhållande. Han betraktade
människan och alla hennes jordiska sedvanor som i grunden syndiga.8 Därmed
är det förståeligt att Luther hade ett komplicerat förhållande till dygdeetiken.
Den aristoteliska uppfattningen att dygden är något som människan kan
tillägna sig som en vana eller andra natur måste naturligtvis förkastas.
Dessutom kom den lutherska teologin ofta att rikta en stark kritik mot viljan
att uppnå ära, en av den aristoteliska etikens grundpelare.9 Men människans
handlingar hör inte heller till det som meriterar henne till en plats i Guds rike,
och därför blev dygderna i en mening ointressanta för det kristna livet.
Som vi kommer att se lite senare är förhållandet inte riktigt så entydigt som
––––––––
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Törnvall 1940, s. 32–37.
Ibid. Jämför Wingren 1971, s. 116–120.
Törnvall 1940, s. 2. Jämför Lindberg 1992, s. 17 och 21.
Törnvall 1940, s. 58–59. Jämför Wingren 1958, s. 165–166 och Wingren 1971, s. 116.
Törnvall 1940, s. 58–60. Jämför Wingren 1971, s. 117.
Törnvall 1940, s. 169–172.
Laurentius Paulinus 1617, s. 453.
Se exempelvis Holl 1928, s. 13.
Jämför Nilsson 1926, s. 29–31.
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har antytts här. Men i grund och botten är det trots allt inte dygden utan lagen
som utgör kärnan i den lutherska etiken.1 Luther riktade ofta sträng kritik mot
Aristoteles, och det har sagts att huvudskälet var just att Aristoteles framstod
som »huvudrepresentanten för dygdeläran och därmed för en självbelåten i
djupaste grunden självisk sedlighet«.2 Redan själva syftet med den aristoteliska
dygdeläran – att uppnå eudaimonia – måste ses med oblida ögon.3 Luther
framhöll därför lagen och plikterna i stället för dygderna.4 Det är därmed
följdriktigt att de svenskspråkiga luthersk-ortodoxa skrifterna oftare talar om
»plikt« än om »dygd«.5 Men också när de lutherska skrifterna använder termen
dygd är det i strikt mening vanligtvis fråga om lagetiska tankar. Det är de tio
budorden som utgör deras grundstomme, och därmed är det naturligtvis inte
fråga om dygder – åtminstone inte i aristotelisk mening. Detta gäller från
Luthers lilla katekes till den mer omfångsrika Ethicæ Christianæ.6 Den
lutherska ortodoxin blev dessutom, delvis under inflytande från kalvinismen,
betydligt mer legalistisk än Luther själv. Så småningom kom rentav
gärningarna att ses som betydelsefulla för frälsningen.7
Ytterligare en föreställning som, påpekar Gustaf Wingren, borde vara
främmande för den lutherska etiken är att den första och viktigaste plikten är
att frukta och älska Gud och Hans ord.8 Denna plikt framgår redan av
budorden, där de tre första – den första tavlans bud – handlar om det rätta
förhållandet till Gud.9 Men i lilla katekesens utläggningar över de tio
budorden betonas plikten ytterligare genom att var och en av dem inleds med
formuleringen »Wij skole fruchta och älska Gudh«.10 Gudfruktighet är helt
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Jämför exempelvis Wingren 1971, s. 116–117.
Holl 1928, s. 35. Jämför s. 46 och 71.
Ibid., s. 46.
Ibid., s. 35.
Lewan 1985, s. 22.
Jag talar framför allt om verkets första band vars disposition liksom lilla katekesen till stor del följer de tio
budorden (1617). De textversioner som utkom av lilla katekesen under 1600- och 1700-talet var alla »praktiskt taget
lika« (Lilja 1947, s. 1 och 7). Fortsättningsvis citeras texten därför ur Den Svenska Psalmboken 1695 (s. 1031–
1045). Betydelsen av »lagen« i Luthers lära är liksom det mesta annat svårtolkat och har uppfattats på skilda
sätt. Se Holl 1928, s. 104–117 och 133; Törnvall 1940, s. 53–67; Wingren 1958, s. 139–213; Wingren 1971, s. 114.
7 Wingren 1971, s. 121–125.
8 Egentligen borde, påpekar Wingren, Luthers uppfattning att de mänskliga handlingarna skall göras för
nästans skull, inte för Guds, leda till en »fullständig öppenhet på det jordiska samlivets plan«. Därmed skulle
även hedniska etiker kunna accepteras förbehållslöst. Men, påpekar han, så har inte skett, utan tron har i
praktiken blivit ett skiljetecken mellan hedningar och kristna (Wingren 1971, s. 117–118). Holl framhåller
också det frivilliga inslaget i den lutherska etiken (1928, s. 71).
9 Jämför Törnvall 1940, s. 123.
10 Den Svenska Psalmboken 1695, s. 1031–1045. Se vidare Pleijel 1944, s. 46. Jämför Lilja 1947, s. 1–7 och
Estborn 1929, s. 319–320.
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följdriktigt också en av de egenskaper som oftast nämns i 1600-talets likpredikningar.1 Betydelsen av detta krav framträder när vi konstaterar att det i
Sverige blev – och detta är självklart oförenligt med Luthers lära – förbjudet
att vara något annat än lutheran.2
Men även om gudfruktigheten intar en särställning i den lutherska etiken
så finns det ytterligare en plikt som aldrig får tappas ur sikte, den kristna
kärleken till nästan.3 På titelsidan till första bandet av Laurentius Paulinus stora
etik påpekas som sagt att lärdomarna syftar till »Gudz ähra/ sampt androm til
nytta och vndsätning«.4 I lilla katekesens utläggningar över de tio budorden
sägs – med undantag för de tre första – att de rör förhållandet till nästan. Flera
av utläggningarna är i praktiken uppmaningar till barmhärtighet.5 Denna dygd
– eller rättare sagt: plikt – framstår därmed vid sidan av den kristna tron som
ryggraden i den luthersk-ortodoxa moralläran.
Så långt har vi framför allt berört de plikter som den kristne måste uppfylla
oavsett ställning, kön, ålder och så vidare. Men den lutherska läran var, precis
som den aristoteliska, ståndsfunktionell. Den lutherska etiken hade dock mer
att säga än de aristoteliska moralfilosoferna om de ofrälse stånden. Olika
plikter föreskrevs för personer på skilda positioner i ståndssamhället. Särskilt
viktig härvidlag är den del av Luthers lilla katekes som kallas hustavlan. Hustavlan har sin grund i den så kallade treståndsläran, tanken att varje människa
intar en bestämd plats i tre skilda regementen eller stånd: kyrkoståndet, det
politiska ståndet och hushållsståndet.6 Kyrkoståndet delas upp i å ena sidan
»Biskopar, Lärare och Predikanter« och å andra sidan »Åhörare«. Det politiska
ståndet delas i »Werldslig Öfwerhet« respektive »Undersåtare«. I hushållsståndet
finns flera kategorier men det kan förenklat uppdelas i husbonde och husfolk.
Varje stånd har sina över- och underordnade, och varje individ sin plats i vart
och ett av stånden; en gift adelsman är åhörare i kyrkoståndet, överhet i det
politiska, samt gift man, husbonde och kanske förälder i hushållsståndet.7
Hustavlans plikter är olika beroende på vilken position man intar i de tre
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Stadin 1997, s. 231–233. Göran Stenberg, som har undersökt 1600- och 1700-talets likpredikningar har
också kommit fram till att dessa inte i särskilt hög grad förefaller anpassade efter adressatens ställning
(Stenberg 1998, s. 361). Jämför Ekedahl 1999, s. 185–191.
2 Wingren 1971, s. 123.
3 Jämför Wingren 1971, s. 117; Holl 1928, s. 112–114 och 133.
4 Laurentius Paulinus 1617.
5 Den Svenska Psalmboken 1695, s. 1032–1033.
6 Treståndslärans utformning och bakgrund har behandlats av Pleijel i ett flertal texter, se exempelvis 1970,
s. 30–52 och 1987. Jämför Aronsson 1995 och Möller 1997, s. 137–140.
7 Den Svenska Psalmboken 1695, s. 1043–1045.
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stånden. I kyrkoståndet är det för lärarna vaksamhet, nykterhet, gästfrihet,
läraktighet, givmildhet, mildhet, lärdom och »sedighet« – det vill säga
oförvitlighet – som är de högsta plikterna, och för åhörarna gudfruktighet och
lydnad gentemot sina lärare. I det politiska ståndet anbefalls inga särskilda
plikter för den världsliga överheten – här omtalas endast att all överhet är av
Gud – medan undersåtarna uppmanas till lydnad, gudaktighet och ärlighet. I
hushållsståndet, slutligen, förmanas gifta män att älska sina hustrur, samt att
bo dem nära »medh förnuft«. Föräldrar uppmanas att uppfostra sina barn i
tukt och förmaning; husbönder att vara goda mot sina undersåtar och
»Menige Man« att följa Kristi bud och älska sin nästa såsom sig själv.1
En viktig sida – kanske den mest centrala – av hustavlan är påbudet att var
och en skall arbeta flitigt i det yrke där han eller hon har blivit placerad.
Tanken uttrycks kort i hustavlans avslutande sentens, tryckt med stor stil för
att betona dess betydelse:
När hwar och en sin sysla sköter.
Tå går alt wäl/ ehwad oß möter.2

Bakgrunden till sentensen är den lutherska kallelseetiken. Detta innebar en
uppvärdering av det jordiska arbetet, vilket kom till uttryck i Luthers mycket
viktiga föreställning om varje människas Beruf eller »kall«.3 Tanken utvecklades
som en kritik av det katolska klosterväsendet, och bestod i korthet i att varje
människas arbete, uppfyllandet av de världsliga plikterna, skulle betraktas som
en aspekt av ett gudfruktigt leverne.4 Luthers kallelsetanke var absolut inte en
uppmaning att sträva efter materiell vinning, utan hör ihop med hans syn på
det timliga över huvud taget. Luthers kallelsetanke innebar, som Max Weber
skriver, ett »villkorslöst accepterande av situationen som den är«.5 Den måste
alltså skiljas från den aristoteliska tanken på att dygderna är de egenskaper som
gör människan skicklig inom sitt specifika gebit. Det jordiska kallet är »något
människan har att ta emot, att foga sig i, som en gudomlig skickelse«, som
återigen Weber uttryckt saken.6
––––––––
1
2
3
4

Ibid.
Ibid., s. 1045.
En kort idéhistorisk framställning av kallelsebegreppet finns i Andersson 2002, s. 38–49.
Holl 1928, s. 99; Bainton 1960, s. 200–203; Mauser 1976, s. 260 och 273; Weber 1978, passim, s. 37. För en
framställning av hur den lutherska kallelselärans »självförglömmande flit« kunde predikas i Sverige under
1600-talets sista decennier se Ekedahl 1999, s. 200–208, citat från s. 208.
5 Weber 1978, s. 39.
6 Ibid., s. 39–40.
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I detta sammanhang bör också Luthers äktenskapssyn nämnas.1 Denna
aspekt av den lutherska etiken kan synas perifer här, men kom så småningom
att spela en så viktig roll i tillfällespoesin att den förtjänar en kommentar. I
Luthers kritik av klosterväsendet ligger inte endast uppvärderingen av det
jordiska arbetet, utan också en kritik av det självpåtagna celibatet och en
nedvärdering av det så kallade jungfruståndet.2 Luther betraktade den sexuella
attraktionen mellan könen som gudagiven, men sedan syndafallet ständigt
fläckad av synden.3 Som en följd av detta kom celibatlöftet att ses som
dåraktigt, oförnuftigt och som ett sätt att utmana Gud.4 Genom äktenskapet
har Gud inrättat en reglerande instans som ständigt tvingar makarna att leva i
äktenskaplig kyskhet, det vill säga i en andlig och kroppslig gemenskap som –
genom kärleken – förhindras från att fördärvas av den sinnliga lustan.5 Detta
innebar en jämförelsevis positiv och livsbejakande syn på makarnas inbördes
sexuella samliv.6 Kyskheten blir mera ett andligt än ett kroppsligt tillstånd, och
något som skall eftersträvas varje dag i äktenskapet.7 Samtidigt blir den
äktenskapliga kärleken hos Luther en etisk uppgift för makarna.8
Den lutherska etiken fick sällan – inte ens i det ortodoxa Sverige – en fullt
så dogmatisk utformning som den jag tecknat ovan. Redan hos Luther får
dygdeetiken ett visst erkännande. Visserligen är hans förhållande till
dygdeetiken problematiskt, men han avvisade den inte fullständigt. I stället
hävdade han att dygderna inte var någonting som människan kunde uppnå av
egen kraft; de var en nåd som Herren kunde skänka den som uppvisade en
verklig tro. Därigenom kom tron att ses som en förutsättning för verklig dygd,
och samtidigt att betraktas som den mest centrala av alla dygder.9
Den lutherska etikens problematiska förhållande till dygderna kom
ytterligare att upplösas genom Melanchtons doktrin om adiaphora, det vill
––––––––
1

Luthers äktenskapssyn kom med tiden att övertas i princip oförändrad av de svenska reformatorerna
(Sundby 1959, s. 110). Denna utveckling kom i Sverige särskilt att pådrivas av reformatorn Olaus Petri
(Johansson 1997, s. 34).
2 Sundby 1959, s. 65–78. Jämför Andersson 2002, s. 51–52.
3 Följande redogörelse för Luthers äktenskapsuppfattning baseras på Sundby 1959, s. 17–108.
4 Ibid., s. 70–71.
5 Ibid., s. 52–53.
6 Ibid., s. 103; även s. 22–25, 52; Johansson 1997, s. 32–34, 56–59.
7 Sundby 1959, s. 106–108. Jämför Johansson 1997, s. 32–34 samt Wiesner 1993, s. 48.
8 För att kunna bevara den äktenskapliga kyskheten är det alltså nödvändigt att makarna älskar varandra
(denna kärlek kan i och för sig växa fram med tiden). Jämte dygden kyskhet kan således kärleken hos Luther
framställas som plikt, som en etisk uppgift för makarna. Sundby 1959, s. 52–53.
9 Mauser 1976, s. 230; Bainton 1960, s. 194–196, 189–192; Bring 1957; Skinner 1978, s. 8–12. Jämför Lewan
1985, s. 23; Lilja 1947, s. 159–160.
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säga distinktionen mellan den rättvisa som hör till Kristus respektive den
rättvisa som hör till det världsliga, och som inte berör frälsningen. Dygderna
blev till de goda karaktärsdrag som är möjliga för den enskilda människan att
tillägna sig i förhållande till världslig överhet, medmänniskor och så vidare.1
Därmed öppnades möjligheten att återknyta till den aristoteliska medborgerligt
orienterade dygdeetiken, och Melanchton kom också att författa den första
protestantiska kommentaren till Aristoteles etik 1557.2 En inte helt obetydlig
bakgrund till den aristoteliska lärans starka genomslag i Sverige borde vara att
den svenska prästutbildningen till stor del byggde på Melanchtons skrifter.3
Ett exempel på hur detta inte helt okomplicerade förhållande kunde läggas
ut i Sverige finns i Laurentius Paulinus Ethicæ Christianæ där det slås fast att
dygden har sitt ursprung i Guds befallning, det vill säga de tio budorden, samt
i gudsfruktan, kärlek, tro och hopp.4 Dygden följer alltså paradoxalt nog ur
laglydighet. Nils Ekedahl har också påpekat att arbetet för samhällets bästa i
det slutande 1600-talets predikokonst kunde framställas som ett gudomligt
bud.5
Av ovanstående teckning framgår att den lutherska etiken innehåller en
mängd spänningar. Dessa inbyggda motsättningar ligger kanske till grund för
de ganska olika tolkningstraditioner som har utgått från Luther, och som varit
olika starka vid skilda tidpunkter. Exempelvis kan å ena sidan allt timligt
betraktas med stark misstänksamhet, vilket kan resultera i ett krav på att vända
sitt intresse bort från denna världen. Å andra sidan kan det flitiga jordiska
arbetet betraktas som den kristnes plikt. Den lutherska kallelsetanken skulle
också – delvis under pietistiskt inflytande – komma att omtolkas under en
senare period. Men dessa förändringar kommer att behandlas i ett senare
kapitel.
De flesta av den lutherska etikens huvudpunkter – uppdelningen mellan
andligt och världsligt regemente, att den är lagetisk snarare än dygdeetisk, den
specifika kallelseläran och synen på äktenskapet – måste dock alltid
underordnas den vikt som läggs vid den kristna tron. Gudfruktigheten förblir
alltid den grundläggande plikten – eller »dygden« om vi accepterar denna något
––––––––
1
2
3

Skinner 1978b, s. 8–10.
Mauser 1976, s. 234.
Melanchtons skrifter låg till grund för såväl den svenska prästutbildningen som det övriga skolväsendet
under hela reformationstiden. (Askmark 1943, s. 250 och 260.) Den första svenska dogmatiska läroboken, Erik
Falcks Een kort vnderwijsning… från 1558 baserades på Melanchtons Loci Communes (Askmark 1943, s. 275).
4 Laurentius Paulinus 1617, s. 125–127.
5 Ekedahl 1999, s. 212.
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oegentliga term – i den luthersk-ortodoxa läran. Den lutherska åskådningens
kärna förblir »rättfärdiggörelsen genom tron allena«.1

Ovan har skisserats tre skilda slags moralfilosofiska åskådningar, aristotelisk,
stoisk och luthersk etik. Det är viktigt att påminna om att många av 1600-talets
svenska tänkare inte själva verkar ha reflekterat över skillnaden mellan
dygdeetiken och den kristna moralläran.2 Dessutom kan vi påminna om att
alla de skilda moralfilosofiska traditionerna under 1600-talet ofta tjänade
samma syfte: att legitimera makten och disciplinera medborgarna.3
En sak har dessa tre skilda traditioner gemensamt. Ingen av dem är särskilt
intresserad av vilka dygder – eller plikter – som är särskilt lämpliga för
handelsmän. De aristoteliska och stoiska lärorna beskriver egentligen endast
aristokratins dygder. Inte heller hustavlan behandlar vilka dygder som särskilt
hör till köpenskap och handel; treståndsläran är, som Pleijel anmärkt, avpassad
för det dåtida agrarsamhället.4 Däremot nämns handel på något enstaka ställe i
den lutherska litteraturen, exempelvis i lilla katekesen. Dessa ställen är i sin tur
ofta utförligare kommenterade i första bandet av Laurentius Paulinus Ethicæ
Christianæ. Men ingen av dessa talar om handelsmännens dygder i egentlig
mening utan snarare om vilka synder de särskilt bör akta sig för – vilka budord
de bör se till att inte bryta mot.5 Luther var lika negativt inställd till handel –
och i synnerhet till ocker – som sina katolska föregångare. Han kom genom
sin uppvärdering av varje hederligt arbete att ironiskt nog bidra till att »den
kapitalistiska andan« växte sig så stark i västerlandet, men han var alltså, som
en av hans biografer påpekar, uttryckligen motståndare till denna anda.6 Vissa
––––––––
1
2

Lilja 1947, s. 171; Skinner 1978b, s. 8–10.
Med andra ord kan de två uppfattningarna innebära att samma dygder fokuseras. Tidvis konkurrerar de
med varandra, tidvis gör de gemensam sak, och det är nödvändigt att minnas att konflikterna inom respektive
tradition förmodligen har varit minst lika stora som mellan dem. Men de två traditionerna har tidvis också
befunnit sig i närmast absolut motsatsställning – exempelvis i den italienska renässanshumanismen och främst
hos Machiavelli (Skinner 1978a, s. 131–138. Jämför s. 92).
3 Jämför Lindberg 2001, s. 219–227.
4 Pleijel 1970, s. 23.
5 Framför allt gäller detta det sjunde budet, du skall icke stjäla, och det åttonde, du skall icke bära falsk
vittnesbörd mot din nästa (Laurentius Paulinus 1617, s. 365 och 428). I det andra bandet av samma bok finns
också en längre avdelning om köpenskap. Denna ägnas dock i stort sett helt och hållet åt att diskutera vilka
typer av handel som är tillåtna och förbjudna, och ingenstans nämns vilka dygder – förutom gudsfruktan –
som köpmannen bör äga (Laurentius Paulinus 1628, s. 768–785).
6 Bainton 1960. s. 203–205.
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av dessa omnämnanden skall behandlas utförligare senare, när det blir tal om
tillfällesdiktningen till handelsmän. Härnäst skall vi se närmare på den poesi
som riktade sig till andra: adelsmän, präster, ämbetsmän, krigare – och
kvinnor.

75

2. »At dygden geer sådan löön«
Skrifter till andra än handelsmän

Vid 1600-talets början riktades nästan all tillfällespoesi, även den
svenskspråkiga, till personer som på olika sätt hade anknytning till den lärda
världen.1 En stor del av dem är ämbetsmän på olika platser i samhällets topp.
Drygt hälften av dessa är adliga. Dessutom finns det bland annat skrifter till
präster.2 Men den typiske adressaten var en adlig ämbetsman som hade ägnat
lång tid åt studier, och kanske till och med varit eller var verksam vid ett
universitet.3 Det rör sig alltså om en elit, och hyllningarna tar ofta fasta på hur
adressaternas dygder kommit fäderneslandet till del. Det är fråga om att
legitimera eller till och med stärka deras maktställning, om att vältaligt
beskriva de egenskaper som gör just dessa till samhällets mest framskjutna. Och
texterna lägger nästan alltid stor vikt vid att adressaterna någon gång studerat
eller varit verksamma vid något universitet. Med andra ord är det ofta de
aristoteliska föreställningarna om dygd som ligger till grund för hyllningarna.
Men ibland framhålls också att adressaterna varit oberörda av lyckans växlingar
och de timliga frestelserna – dygder som snarare hör till den stoiska läran. Vi
skall närmast rikta blicken mot dessa två grundläggande typer av hyllningar.
Det kan påpekas att vissa skrifter inte alls ägnas åt att berömma adressaterna.
Men den övervägande delen – drygt fyra femtedelar – av den tidiga tillfällesdiktningen innehåller åtminstone kortare moment av hyllning.4 Detta gäller
––––––––
1

Nästan hälften av alla svenskspråkiga tryck från denna tid riktades till adelsmän som i stort sett alla var
verksamma som ämbetsmän eller inom den lärda världen. Av de sex tidigaste svenskspråkiga adelstrycken är
fem riktade till adressater som betecknas som lärda (1606.1.5, 1619a, 1619b, 1620-tal och 1620.7.16, det enda
undantaget är 1621.2.27). Något färre riktades till ofrälse lärda eller ämbetsmän. Även det tidiga 1630-talets
tryck till adelsmän riktar sig främst till lärda (till exempel 1630.5.23 och 1633). Därefter ökar andelen adelsmän
utanför den lärda världen. Övervikten för lärda adressater torde förstärkas vid en räkning av de skrifter som är
författade på andra språk, latin, grekiska, tyska och hebreiska för att nämna de vanligare. Jämför Johannesson
1974, Swahn 1963, s. 7–11, Ridderstad 1983, s. 141 och Burman 1990, s. 97.
2 Ett undantag är Carolina Redivivas äldsta bevarade svenskspråkiga tryck, som riktar sig till en boktryckare
(1605.5.12). Boktryckarna intog dock av naturliga skäl en särställning i det tidiga 1600-talet, så detta är inte
alltför förvånande (jämför Lindahl 1990, passim, särskilt s. 8 och 15 där han behandlar just detta tryck).
3 Det kan alltså påpekas att den typiske adressaten av de svenskspråkiga trycken inte är typisk för det tidiga
1600-talets svenska samhälle. Möjligen beror detta på att seden som sådan var starkast inom de lärdas krets
och att svenskspråkiga tryck framför allt skrevs till den lilla gruppen adelsmän som fanns bland dessa.
4 Bland de skrifter som inte alls ägnar sig åt hyllning märks ett par dikter som beskriver hur brudparet
träffats genom en herdeberättelse, och den fiktiva kärleksdialog mellan de två makarna som återfinns i en
bröllopsskrift till Lindorm Torstenson och Beata De la Gardie (1622; 1633.12.8).
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även bröllopsdiktningen, trots den relativt stora frihet som poetikhandböckerna
ger för sådan poesi. Uppenbarligen har poeterna funnit att en hyllning trots
allt lämpar sig bäst också i detta friare sammanhang. I dessa hyllningar spelar
ofta begreppet »dygd« en väsentlig roll.1
Framställningen baseras på en systematisk genomgång av de svenskspråkiga
tillfällestrycken från före 1635, och nedslag i diktningen fram till 1650. De
flesta av trycken, särskilt vid periodens början, är bröllopsskrifter. Det äldsta
begravningstrycket är från 1613 – samtidigt det äldsta svenskspråkiga tryck som
riktar sig till en kvinna.2 Vart och ett av de två följande avsnitten kommer att
ta sin utgångspunkt i en enskild tillfällesskrift, för att därefter ta in andra tryck
som för fram liknande argument och resonemang. Först av allt beger vi oss till
vintern 1606 och bröllopet mellan Johan Skytte och Maria Näffue.

»Hans lärdom och högha wijsheet« – aristotelisk dygd
Den femte januari 1606 gifte sig den vid det laget redan berömde Johan Skytte
med Maria Näffue. Han hade gjort en lysande karriär efter studier vid diverse
utländska universitet och var vid tidpunkten för bröllopet bland annat lärare
åt kronprins Gustav Adolf. År 1604 hade han belönats med att upphöjas till
adligt stånd.3 Carolina Redivivas näst äldsta bevarade svenskspråkiga
tillfällestryck (det äldsta med adlig adress) är från detta bröllop, skrivet av
brudgummens vän Johannes Bureus.4 Bureus var liksom tryckets adressat en av
tidens framstående lärde, och liksom denne hade han fungerat som kronprinsens
lärare.5 Framför allt är han känd för sin fornnordiska forskning. Det var också
han som under 1630-talet skulle komma att ge ut den än i dag äldsta kända
texten av Konungastyrelsen.
Det fornnordiska intresset har också lämnat tydliga spår i Bureus hyllningsskrift till Johan Skytte och Maria Näffue. Trycket är ett enkelsidigt patentfoliotryck
––––––––
1

Termen dygd förekommer i snart sagt varje svenskspråkig dikt från 1600-talets första decennier (även om
alla skrifter inte närmare diskuterar eller definierar dess betydelse). Ett undantag är en kort hyllningsdikt till
Axel Oxenstierna (1620-tal) och den enda begravningsskriften till en ofrälse kvinna, av allt att döma en
mycket ung flicka (1613). Bröllopstrycken ger ibland brudens dygd större plats än brudgummens. Också de
mest fåordiga av dem, de som inte alls ägnar sig åt att hylla någon av makarna, nämner vanligen i varje fall att
bruden är »dygdesam«, »dygderik« eller något liknande (1605.5.12; 1611.12; 1622). Motsatsen – att endast
brudgummens dygd omnämns – sker däremot inte någonstans i det tidiga materialet.
2 1613. År 1680 var begravningsdikterna ungefär lika många som bröllopsdikterna.
3 Åberg 1954, s. 92–93.
4 1606.1.5. Trycket, framför allt dess verstekniska sidor, har tidigare behandlats i Ståhle 1975, s. 108–110.
5 Följande framställning av Bureus verksamhet baseras på SBL 6, s. 688–701.
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(det vill säga lite större än ett A3-ark), och ovanligt nog tryckt i två färger, rött
och svart. Som lärd adelsman är Johan Skytte en ganska typisk adressat. Den
diskussion om dygdens väsen som trycket innehåller är också representativ.
Däremot är trycket ovanligt långt: det består av en 320 rader lång
hyllningsdikt.1 Just på grund av dess omfattning är skriften lämplig att ta som
utgångspunkt för den fortsatta diskussionen. I diktens inledning presenteras
den man som sedan skall föra talan:
THet war en man/ gråhåriger han/
Rådhemund/ man honom nämde/

Efter en kort beskrivning av denne gamle man följer Rådhemunds tal i 300
rader, uppdelat i sju sektioner av varierande längd. Sist av allt återkommer den
egentliga författarrösten med en lyckönskan, en förhoppning om att paret
snart skall få tillökning, och en sista förmaning att alltid följa Rådhemunds
uppmaningar.
Rådhemunds tal består helt och hållet av en diskussion om dygdens väsen
och en hyllning av brudparet. Först av allt betonas sambandet mellan dygd
och en framskjuten samhällsställning. Han beklagar att »j som studeren ären så
få«, och poängterar att de förnämare medborgarna har en särskilt stor
anledning att vinnlägga sig om ett dygdigt leverne:
The fattige iagh äy talar om/
The göra wäl hwadh the kunna:
Men thet wore migh fast större mohn/
At j som Gudh täckes vnna/
Så mykit godt/ bådhe fast och löst/
Thet j wele dygder lära […].2

Temat utvecklas senare i dikten, men då är det snarare den höga börden än
rikedomen som knyts till dygderna. Rikedom, ståt och höga fränder är
nämligen inte tillräckligt för att utmärka den sanna adeln; något annat måste
till:
Hwar Adhel stodhe j rijkedom/
Och rijk skulle ädhel blifwa/
Så tarfdes aldrigh wara from/

––––––––
1

Men det finns också exempel på ännu längre texter. Riksmarsken Axel Ryning uppvaktades vid sin
begravning med ett 24-sidigt kvartotryck (1620.7.16).
2 1606.1.5.
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Vthan swijka och ocker drifwa:
Thet står äy heller j ståt och brask:
Äy heller j höga fränder/
När en siälff icke är snäl och rask/
Och aff sijne dygder känder.

Den sanne adelsmannen är och måste vara dygdig.
Därefter går Rådhemund in på vilka specifika dygder den mäktige bör äga.
Den första dygd som diktens talare framhåller är vishet. Bland annat påpekas
att »Wijsheeten helar alla brist/ | J hugen och vthi sinnet«. Senare påpekas att
denna dygd för med sig ära och andra dygder, men »icke thet allena/ | Vthan
och så alsköns frögd«.
Den andra avdelningen i Rådhemunds tal beskriver hur man uppnår denna
viktiga dygd:
TIL WIJSDOM äre wäghar tree/
Them kan man alle wäl sikia/
Then ene man läs/ then andre man seer/
Then tridie man hörer tillijka.

Visdom uppnås genom läsning, genom att själv observera världen (»man seer«)
och genom att lyssna på andra. Framställningen erinrar om Per Brahes Oeconomia,
där vishet delas upp i de tre slag som man får genom bokliga studier, genom
att själv studera omvärlden och genom att lyssna till andras råd och vishet.1
Därefter knyts visheten till gudfruktighet och görs till en aspekt av det rätta
kristna levernet: »Gudz fruchtan wijser ädel til bys« (det vill säga ungefär
»gudfruktighet hjälper den ädle till rätta«2). Men dikten berör inte vidare vad
gudfruktigheten innebär i praktiken.
Den tredje avdelningen beskriver vilka lärdomar som kan hämtas i »boken«.
Detta ord har en glidande betydelse. Inledningsvis förefaller det snarast avse den
Heliga skrift, men senare böcker i allmänhet. Passagen klargör vad som avses
med den första av de tre vägarna till visdom: läsning. I boken lär man sig att
hålla Guds bud och »besee Guds werk/ | J himmelen och på iorden«. Man lär
sig också »Förstå til whad han dogher«, det vill säga att finna den uppgift som
man har fallenhet för. Argumentet erinrar i vissa avseenden om den lutherska
kallelseläran. Men uppfattningen att varje människa skulle ägna sig åt vad som
passade henne var central även i den klassiska etiken, och uttrycks redan hos
––––––––
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2

Brahe 1971, s. 13. Jämför Granlund 1971, s. xvi.
Uttrycket »til bys« betyder »hem« eller »till sin egentliga bestämmelseort« (SAOB, sp. B 4624).
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Platon.1 Den framfördes också av de italienska renässanshumanisterna, som i
sin tur gärna använde Cicero som auktoritet på denna punkt.2 Till grund för
Rådhemunds påpekande tycks dock ligga en högre värdering av krigaren än av
ämbetsmannen:
Then äy til Örligh dugse är/
Han lage at han blijr hemma/
Och late sigh bruka j thet han lär/3
Thet kan honom bettre temma.

Passagen röjer en uppfattning som går stick i stäv med tryckets övergripande
sensmoral. Uppenbarligen är ett liv i lärdomens värld inte den yppersta av
sysselsättningar när allt kommer omkring. Detta liv lämpar sig däremot för
den som inte duger till krigiska strapatser.
Boken visar också, står det i den följande avdelningen, hur man »skal
warligt wandra« och hur man »sitt kall kan förestå«. Den som inte läser böcker
– här byter han alltså numerus – för att uppnå dessa lärdomar är antingen »en
took« eller också »wijsare än Salmon sälle«.
Den femte avdelningen fortsätter diskussionen om »bokens« lärdomar.
Rådhemund återanknyter till visdomens betydelse i en sentensartad
formulering:
Han offta willas och orät gör/
Som är å okunnige leedher/
Hwar han icke wijsare får/
Som honom vr willane gredher.4

Den sjätte avdelningen i talet behandlar »förståndet«. Rådhemund definierar
förståndet som den del av visdomen som man uppnår genom att själv vandra
och fara i »Åtskillige Land och Städer« för att där observera »Åtskillige Sätt och
Sedher«.5 Framställningen liknar Brahes diskussion om den »landsförfarenhet«
som den bereste får om andra folks språk, föreställningar och levnadsvanor.6
Med andra ord behandlar passagen de två kvarvarande vägarna till visdom, de
som innebär att »man seer« och att »man hörer«. Eller som det heter i denna
––––––––
1
2
3
4
5
6
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Plato 2000, s. 51 [369e–370a]. Jämför Johannesson 1997, s. 311.
Baron 1955, s. 369.
»Late« kan förstås som en äldre form av »låt«, se SAOB sp. L 1472.
Ordet »Greda« eller »Gre« betyder »reda ut«. Ibid., sp. G 875 och sp. G 876.
OT har typografin »sedher«.
Brahe 1971, s. 22–25.
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avdelning: »at man mykit seer och spör«. Adelsmannen bör aldrig upphöra att
studera främmande länders vanor och att öva sig i allehanda konster, så att han
alltid är redo att tillträda den befattning där han bäst behövs.
Den sjunde och avslutande delen av Rådhemunds tal är också den längsta.
Av 152 rader ägnas 142 åt att utförligt demonstrera att dagens brudgum är ett
fulländat exempel på en dygdig man. Bland annat nämns hans universitetsstudier i Leipzig, Wittenberg, Köln och Paris, och Bureus tar tillfället i akt att
beteckna honom som en svensk Arkimedes och Cicero. Vi får veta att han
behärskar både »Fransösisk tunga Tysk och så […] Latijn och så hans moders
mål« och höra om hans akademiska och diplomatiska meriter.
I slutet av hyllningen övergår Rådhemund till att beskriva dygdens följder.
Det är uppenbart för var och en, skriver han, att Johan Skytte belönats för sina
dygder:
Ähr icke han uptagen så/
Aff wår Stormechtige Konung/
At han Adelskap månde få/
Och frälse på Gods och wånung.
Och thes til wisso een Adeligh Skiöld […].

Här sägs dygden medföra adelskap och materiella fördelar. Men även dagens
festlighet, när herr Skytte vinner en »Ädhel brudh och Dygderijk«, är ett
resultat av hans dygdiga leverne. Dessa rader är också de enda som ägnas åt att
hylla tilldragelsens andra huvudperson, bruden. Därmed avslutas den egentliga
hyllningen.
Dikten till makarna Skytte må vara ovanligt utförlig, men i enskildheter är
den representativ.1 Den långa hyllningen bygger på några få grundföreställningar:
Adeln har en särskild plikt att vara dygdig, men adel är i sig också ett resultat
av dygd. Dygden är något man kan lära sig, särskilt genom universitetsstudier
och resor i främmande land. Först och främst består dygden i intellektuella
kvaliteter, men kan i praktiken också beskrivas som en skicklighet i yrket.
Därför är dygden också nyttig för samhället. I mångt och mycket är det den
aristoteliska etikens grundsatser som fått utgöra grundstomme när Bureus
konstruerat sin hyllning. Med tanke på att Skytte var ramist kan detta tyckas
förvånande. År 1606, när Skyttes bröllop gick av stapeln, hade dock striden
mellan ramister och aristoteliker ännu inte tagit verklig fart.2 Dessutom äger de
––––––––
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2

Den är dock inte unik ens ifråga om utförlighet, se exempelvis 1620.7.16 och 1621.2.27.
Lindroth 1975–1978, band 1, s. 321.
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två moralfilosofiska uppfattningarna, vilket har påpekats tidigare, i praktiken
stora likheter, i synnerhet när det är tal om de högt uppsatta.
Tryckets författare Johannes Bureus skulle visserligen senare hamna i strid
med den lutherska ortodoxin, men på helt andra grunder – hans intresse för
kabbalism och mystik.1 Däremot skulle man kanske kunna dra en linje från
detta bröllopstryck fram till Bureus utgivning av Konungastyrelsen 1634; båda
projekten präglas på olika sätt av en förening mellan det aristoteliska och det
fornnordiska. Som vi närmast skall se präglar de aristoteliska grundföreställningarna hursomhelst huvuddelen av det tidiga 1600-talets svenskspråkiga
tillfällestryck.

Innan vi går närmare in på det aristoteliska tankegodset måste det sägas att
tillfällesdikten till paret Skytte och Näffue, liksom alla andra tillfällesdikter vid
denna tid, bygger på en kristen grundsyn. Särskilt i begravningsskrifterna finns
ofta påpekanden om hur den avlidnes dygder belönas i himmelriket.2 I nästan
samtliga tillfällestryck nämns dessutom huvudpersonens gudsfruktan. Ibland
hävdar poeterna, precis som i dikten till makarna Skytte, att gudsfruktan är
upphovet till alla andra dygder, en föreställning som framfördes i alla möjliga
sammanhang i samtiden.3
Stina Hansson har anmärkt om Lucidors tillfällesdiktning att
»’gudsfruktan’ tycks ha varit en dygd som togs till, när övriga dygder inte gav
tillräckligt material för lovprisning«.4 Hennes tolkning måste mot bakgrund av
det ovanstående nyanseras. Gudsfruktan är snarare en dygd som alltid
framhålls – oavsett adressatens andra kvaliteter.5 Men det är ovanligt att
gudfruktighet ges särskilt stort utrymme och det är sällan den enda dygd som
framhålls. Jag har endast återfunnit en sådan dikt, och den ingår i ett tryck där
––––––––
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SBL 6, s. 691–692.
Exempelvis 1629.6.7; 1635.7.19; 1620.7.16; 1640.10.12.
Se exempelvis 1629.3.29. Föreställningen finns bland annat hos Skytte (1604, s. 12) och Brahe (1971, s. 46).
Gudsfruktan fyller hos dessa tänkare den funktion som visheten, phronesis har hos Aristoteles, och som
prudentia, med samma betydelse, har hos hans latinska efterföljare (jämför Williams 1998, s. 628 och Crisp
1998, s. 622).
4 Hansson 1975, s. 94. Jämför Hansson 2000, s. 58.
5 Stadin har utifrån sina studier av 1600-talets likpredikningar också velat nyansera Hanssons tolkning.
»Gudsfruktan var visserligen en dygd som ofta tillerkändes bönder och andra om vilka inte så mycket övrigt
ansågs vara att säga«, skriver hon, »men den gavs stort utrymme även i predikningar med mycket omfattande
dygdekataloger« (Stadin 1997, s. 232).
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andra författare behandlar andra dygder.1 Till och med en bröllopsskrift som i
inledningsraderna säger sig behandla just »Gudzfruchtan then skiöna«,
fokuserar till större delen andra kvaliteter.2
Men även om det tidiga 1600-talets tillfällestryck alltså präglas av en kristen
grundsyn – något annat vore otänkbart – är det inte en kristen etik som ligger
till grund för hyllningarna. Jag har exempelvis endast återfunnit en enda text som
nämner de tio budorden.3 I stället är det nästan alltid adressaternas yrkesskicklighet som poeterna fäster sig vid, det vill säga vid dygder i aristotelisk mening.
Framför allt dominerar intellektuella dygder. Störst utrymme i bröllopstrycket till paret Skytte och Näffue ges diskussionerna om de tre dygderna
vishet, klokhet och förstånd. En gratulationsskrift till en nypromoverad magister
1624 tar helt och hållet sin utgångspunkt i dygderna vishet, vetande och
försiktighet.4 I båda fallen handlar det om de tre huvuddygder som på latin
kallades scientia, sapientia och prudentia.5 Efter en relativt utförlig analys av
dessa dygders betydelse framhålls i den senare skriften också att man bör
behärska »Kånsterne«.6 Bakom denna term gömmer sig artes liberales, de
intellektuella färdigheter som betraktades som lärdomens bas vid denna tid.
Ofta menade man att de var sju till antalet: grammatik, retorik, dialektik,
geometri, astronomi, aritmetik och musik.7 Epitet som »höglärd« eller
»vällärd« återkommer i skrift efter skrift.8 I en begravningsskrift över en ung
student beklagar författaren förlusten av »En som haffuer sin Book wäl lärdt/ |
Studerat flitigt/ sampt Mestar | Tytel och Namn bekommit har«.9
Det är inte endast de lärde i inskränkt mening som hyllas för sina
intellektuella kvaliteter. En präst kan hyllas för att han är »Snackfri«, »högh
och wällärd«.10 De intellektuella dygderna är också centrala i tillfällestrycken
till ämbetsmän. Riksmarsken Axel Ryning beröms för sina flitiga studier:

––––––––
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4

1627.5.24.
1621.2.27.
Ibid. Dessutom kan nämnas den uttalat Aristoteleskritiska texten 1624.11.7.
1624. Vi kan påminna oss att »försiktig« hade en delvis annorlunda betydelse under 1600-talet, och snarare
åsyftade »förutseende«, »eftertänksam« eller »förnuftig« (SAOB, sp. F 3137–3139).
5 Jämför Olsson 1963, s. 222.
6 1624.
7 När Skytte beskriver dem i Een kort vnderwijsning nämner han nio: samtliga de ovannämnda utom musik
och dessutom optik, geografi och mekanik (Skytte 1604, s. 15–33; jämför Lindroth 1975–1978, band 1, s. 276).
8 Se till exempel 1611 och 1619a.
9 1629.6.7.
10 1632.12.
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J Tysklandh han po nogon tijdh/
Flijtigt monde studera/
På höga Scholer j konster frij/
Förfarenheet förmera/
Ther aff tå han heem igen kom/
Till höga kall inträdde […].1

Ännu en gång betonas »konster frij«, det vill säga de fria konsterna.
Tillfällestryckens betoning av de intellektuella kvaliteterna kan delvis
förbindas med samtidens moralfilosofiska debatt. Dessa dygder blev, som Lars
Gustafsson visat, allt viktigare under seklets gång.2 En stor del av Skyttes egen
uppfostringshandledning ägnas åt att argumentera för vikten av att en furste är
beläst.3 Aristoteles och hans efterföljare under renässansen betonade ofta att de
intellektuella dygderna, särskilt vishet, var oumbärliga för att en furste skulle
kunna bibehålla makten och freden i sitt rike. I Sverige skulle Johannes
Schefferus lite senare under seklet framhålla just prudentia, visheten, som den
viktigaste politiska dygden.4 Men eftersom vi fortfarande befinner oss mycket
tidigt i 1600-talet, innan förändringen verkligen tycks ha slagit igenom, kan
det framför allt förklaras med en hänvisning till adressaternas yrken och sociala
position.5 Eftersom adressaterna vid denna tid ännu framför allt bestod av
lärda och ämbetsmän dominerar ett mera bokligt ideal.6 Det är följaktligen
ovanligt att den tidiga tillfällesdiktningen framhåller sådana dygder som hör
till slagfältet. Den äldsta bevarade svenskspråkiga tillfällesdikten som riktar sig
till en krigare är en bröllopsdikt till den välborne artillerigeneralen Lindorm
Torstenson och Beata De la Gardie från 1633.7 Dikten har dock inget att säga
om brudgummens eventuella dygder, utan består av en fiktiv dialog mellan
makarna. På ytterligare något ställe i en dikt till en lärd adressat skymtar en
uppfattning som i förbigående värderar det krigiska modet högt.8 För att finna
en svenskspråkig skrift som mera uttalat framhåller ett krigiskt ideal måste vi
förflytta oss ända fram till den tionde juni 1646, då friherren och majoren
––––––––
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1620.7.16.
Gustafsson 1959.
Skytte 1604, s. 14–33.
Johannesson 1997, s. 316. Jämför Johannesson 1978, s. 28.
Jämför Gustafsson 1959.
Stina Hansson har dock visat att Lucidor berömmer krigiska dygder när han riktar sig till högadliga
adressater alldeles oavsett vilket yrke de ägnat sig åt (Hansson 1975, s. 93).
7 1633.12.8.
8 Exempelvis påpekas i en bröllopsdikt till Petrus Laurentius och Elisabeth Berger att all framgång föregås
av kamp, om inte på slagfältet så framför böckerna (1624.11.7; jämför 1630.5.23).
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Suanto Bielke begravdes efter att ha avlidit av en skottskada.1 Här påpekas att
herr Bielke varit rikt utrustad med »höga dygder«, vilka kommit landet till
nytta, att han varit »Til alla dygder född«, och att hans död innebär en stor
skada ty alla »hade gerna seedt Honom medh sigh i Strijd«.2
Men tillfällespoeterna tar inte endast fasta på mod och rent intellektuella
kvaliteter. Det centrala är, för att använda en modern term, hela tiden
yrkesskickligheten i alla dess former. I den tidigare nämnda begravningsskriften
till riksmarsken Axel Ryning finns också en ganska lång utläggning om
riksmarskens godhet mot de fattiga, men det framgår av denna passage i sin
helhet att det inte är den kristna dygden charitas som är i fråga:
Han monde ingen person ansee/
Eller then arma stiälpa/
Uthan moot allom sigh betee/
Benägen til at hielpa.
Altijdh beflijtte han sigh om/
Rätt och rättwijsan störckia/
Then fattigas sak/ när hon fram kom/
Monde han ey förmörckia/
Uthan han lagsens leffuandes röst
Sigh bewijste och bekende/
Them til förswar/ bijståndh och tröst/
Som någon orätt hände.3

Herr Rynings omsorger om de fattiga är en aspekt av justitia (rättrådighet).
Även denna dygd betraktades av renässanshumanisterna som en av de
viktigaste för en adelsman eller högt uppsatt ämbetsman. Och motivet var inte
främst det kristna kärleksbudskapet, utan just att denna dygd gjorde honom
kapabel att styra sitt rike.4
I inledningen av sin uppfostringshandledning till kronprinsen anför Johan
Skytte en intressant liknelse. Konungens dygder är, skriver han, nödvändiga
för den som skall leda ett rike på samma sätt som kunskaper i smide är
nödvändiga för en smed.5 Också de ofrälse hade alltså sina dygder, som inte i
––––––––
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1646.6.10.
OT:s gemena »r« har ersatts med versalt »R«.
Möjligen är orden »störckia« och »förmörckia« feltryck för »stärckia« och »förmärckia«.
Skinner 1978a, s. 125–129, 229. Jämför Vanderjagt 1981, s. 36. Den sistnämnda påpekar för övrigt att
dygden justitia inte endast ägde betydelse för rättvisan i juridisk-laglig bemärkelse, utan även gällde
socioekonomiska frågor (1981, s. 45).
5 Skytte 1604, s. 4.
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mindre grad kan förbindas med deras yrken.1 Det äldsta svenskspråkiga
tillfällestrycket låter i rubriken meddela att trycket riktar sig till »then ärlige/
Konstrike och Gudfruchtige ANUND OLVFSON«.2 Det intressanta är den
mellersta termen, »konstrik«, det vill säga ungefär »konstfärdig«.3 Samma term
används för övrigt om en grytgjutare vid hans dotters begravning 1648.4 Här
framhålls alltså adressatens yrkesskicklighet. Liknande framställningar finns i
dikter till präster. Naturligtvis fokuseras här deras gudfruktighet och andra
kristna dygder, men poeterna lägger också ofta stor vikt vid att de varit
skickliga i sitt yrke – att de varit lärda, lockat många nya till kyrkan, predikat
så att åhörarnas hjärtan rörts och så vidare.5
I detta avseende hyllas också kvinnor enligt samma linjer som män.
Visserligen framhålls på vissa ställen kvinnodygder som inte kan betecknas
som aristoteliska – att hon är mild, vänlig, tystlåten, stillsam och lydig –
egenskaper som kan förbindas med det »svaghetsideal« som enligt Kekke
Stadin började göra sig gällande inom tjänsteadeln under 1600-talet.6 Alla
dessa egenskaper kan knytas till den starkt hierarkiska syn på äktenskapet som
präglade tiden, och som har förbundits med den lutherska läran.7 Men den
tidiga tillfällespoesin betonar ändå särskilt hennes aktiva färdigheter. Även
kvinnornas dygder är i den tidiga tillfällesdiktningen framför allt ett slags
dugligheter eller skickligheter, men med den viktiga skillnaden att de riktar sig
mot mannen, och utövas i hemmet snarare än i ett yrke. Det innebär, som
Öhrberg konstaterat om en senare period att medan männen tecknas som
dygdiga inom många skilda områden, så är det vanligtvis ett entydigt ideal
som framhålls för kvinnorna.8 Men det är trots allt fråga om att vara skicklig
––––––––
1

Här kan också påpekas att 1600-talets likpredikningar ofta, vid sidan om de rent kristna dygderna,
framhåller skicklighet, beläsenhet, studieflit och andra skickligheter som grund för hyllningen av den avlidne.
Även här framställs dygden som ett slags förmåga att vara duglig i sitt jordiska värv. Se Stenberg 1998, s. 121–
125. Detta gäller dock framför allt adelsmän, präster och ofrälse ämbetsmän och inte borgerskapet – för denna
grupp är det först i slutet av seklet som yrkesfliten framträder som en central dygd. Se Stadin 1997, s. 230.
2 1605.5.12.
3 SAOB, sp. K 2161.
4 1648.10.22.
5 Exempelvis 1640.10.12.
6 Dessa andra dygder framhålls exempelvis i 1605.5.12; 1611; 1611.12; 1621.2.27; 1624.11.7; 1627; 1632.12. Om
svaghetsidealet se Stadin 1993, s. 187. Öhrberg har visat hur liknande dygder spelar en roll i frihetstidens
tillfällespoesi (2001, s. 149). De två förstnämnda av ovanstående egenskaper, mildhet och vänlighet, är också
desamma som framhålls som särskilt viktiga för en kvinna i en av Johan Olof Wallins predikningar från 1823
(Möller 1997, s. 196).
7 Stadin 1993, s. 178; Öhrberg 2001, s. 149.
8 Öhrberg 2001, s. 149.
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på detta fält. En typisk framställning finns i en skrift till det adliga brudparet
Broor Anderson Rålamb och Anna Tott.
Åther seer hon sigh och om/
Huru hon medh sin wijsdom/
Mansens wredhe förtagher/
Och til thet besta lagher/
At han kan lustigh bliffwa/
Och sigh til fridz wäl giffwa.1

Här kan användningen av termen »visdom« uppmärksammas. Hustruns
visdom består inte i den traditionella intellektuella kvaliteten utan i att dämpa
makens vrede och lindra hans plågor. Denna förmåga framhålls ofta i skedets
tillfällestryck, särskilt i bröllopsdikterna.2
Den kvinnodygd som mest av alla kan beskrivas som en form av
skicklighet är dock hennes hushållskunnande. I den nyss citerade
hustruhyllningen påpekas att hon är »hwslig ther till«.3 På ett annat ställe
meddelas att bruden sitt »bohagh wäl förestår«.4 En text låter berätta »At hon
kunde wäl lagha | J sitt hws« – en anmärkning som snarast torde avse hennes
hushållsskötsel.5 I samma skrift betraktas själva gudfruktigheten som en aspekt
av kvinnans skickliga husmoderskap; poeten framhåller att den avlidna varit
ett föredöme för barn och barnbarn, och lärt dem att bedja flitigt.
Hushållskunnandet framhålls i tryck till alla typer av adressater, men vad
hushållssysslorna innebar varierade naturligtvis med familjens ställning. Att de
inte alltid innebar endast praktiska kunskaper framgår av en hyllningsskrift
över en läsemästare (det vill säga något slags lärare) vid Uppsala universitet och
hans hustru.6 Hennes oförvitliga »Hwssyslor« exemplifieras med att hon
anställt »pijghor/ På huar sin ort«, samt alltid sett till att köpa det hushållet
behöver.7
––––––––
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2

1621.2.27.
Se till exempel 1605.5.12; 1627. Denna uppfattning möter endast i ett av fem begravningstryck (1635.7.19).
Av de övriga är det en som inte alls nämner termen dygd (1613), en som inte specificerar dess innebörd
(1632.02.12), och två som framför en mer traditionell kristen aretologia, varom mera nedan (1629.3.19 och
1624.3.25). Att det hörde till kvinnans uppgifter att trösta mannen har uppmärksammats av Stadin 1993, s. 182.
Det kan för övrigt konstateras att idealet levde kvar i snarlik form två århundraden senare (se Möller 1997,
s. 197).
3 1611.12.
4 1632.12.
5 1635.7.19.
6 Jämför SAOB, sp. L 1732.
7 1627.
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Aristoteles själv skulle antagligen ha stått främmande inför tanken att en
kvinna kunde äga dygd, men det kan påpekas att exempelvis Per Brahes
aristoteliska uppfostringshandledning också vänder sig till unga adelsfröknar.1
Det tidiga 1600-talets kvinnohyllningar påvisar inte sällan tydliga likheter med
hans program. Brahe poängterar att en god adelsfröken bör vara gudfruktig,
kärleksfull och ödmjuk gentemot föräldrar samt visa ett vänligt tal och
umgänge med vänner och släktingar. Det åligger henne också att lära sig att
koka, baka, brygga, spinna, väva »och andre nyttige bohagz Syslor«. Dessutom
bör, påpekar Brahe, jungfrulig prydnad inte endast bestå i dejlighet, smycken
samt rena och vackra kläder, utan hon bör också vara from, tystlåten, blygsam,
jungfrulig och allvarsam.2 De centrala egenskaperna är förmågan att dämpa en
makes sorg och bekymmer, att lyda honom och att behärska alla konster som
är nödvändiga för att sköta ett hushåll.
Oavsett vilka dygder som uppmärksammas i de enskilda fallen råder
emellertid en grundläggande överensstämmelse i fråga om hur dygden
uppfattas, vad den djupast sett innebär. Ty om och om igen fokuseras sådana
egenskaper som gör adressaten duktig, skicklig eller framgångsrik inom sitt
speciella gebit – det må vara som ämbetsman, boktryckare, präst eller hustru.
Jag har uppehållit mig vid denna aspekt på den tidiga tillfällesdiktningen för
att demonstrera hur kompakt genomslag denna uppfattning har.
Uppfattningen att dygd är en skicklighet i yrket är en av de fyra typiska
aristoteliska föreställningarna. Men det är inte det enda aristoteliska postulat
som präglar det tidiga 1600-talets tillfällesdiktning. Poeterna framhåller också
ofta – som Bureus i bröllopsdikten till makarna Skytte – att dygden är något
som bidrar till samhällets blomstring. Den tidigare nämnde riksmarsken Axel
Ryning hyllas exempelvis för att han ställde sina krafter i Karl IX:s tjänst:
Och tiente så hans Förstliga nådh/
Medh sitt förståndh och dygder.3

Peter Gröneberg, kommissarie i Hamburg, hyllas för de tjänster han gjort för
att förbättra »Rijksens tilstånd«:
Sij: ted tv haffuer til nöje tient
Wår Konung och fädernes landet/

––––––––
1
2
3
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Tärföre äst tu och belönt
Kommen i Adele ståndet1

Rikets nytta framhålls också i den redan citerade begravningsskriften över den
ihjälskjutne Suanto Bielke.2 Att dygden tjänade »Wår Konung och fädernes
landet«, som en tillfällespoet formulerar det, var också en tanke som renässanshumanisterna ofta betonade.3 Framför allt är det adelsmännen som hyllas för de
tjänster de gjort för fäderneslandet, en föreställning som har sin grund i principen
om decorum.4 Men en liknande idé – att dygden skall komma samhället till nytta
– ligger till grund också för hyllningen av ofrälse adressater. Till och med i en
prästhyllning kan dygderna gudfruktighet, vishet och förstånd nämnas endast
som en anledning till att han var omtyckt hos överheten.5 Det är framför allt
kvinnohyllningarna som avviker från detta mönster. När det är kvinnors dygd
som diskuteras relateras dygden i stället till makens välbefinnande.6 Naturligtvis
hör det samman med kvinnornas position över huvud taget.
En tredje aristotelisk föreställning som präglar den tidiga svenskspråkiga
tillfällespoesin är övertygelsen om att dygden är en vana, något man tränar sig
i och så småningom lär sig.7 Den första gång som Rådhemund nämner termen
»dygd« är när han önskar att flera ville studera och lära sig dygder.
Föreställningen är karakteristisk för hur dygden uppfattas i det tidiga 1600talets tillfällespoesi. I skildringen av riksmarsken Axel Rynings fostran och
utbildning framhålls att han »Seder och dygdh förökte« vid olika skolor i sin
ungdom.8 Föreställningen möter inte endast i skrifter till den lärda
aristokratin. En skolmästarhustru från Åbo hyllas 1611 för att hon är »kyskeligen
vpfostradt i Dygderna wäll«.9 Och en annan kvinna hyllas ett drygt kvartssekel
senare för de dygder som hon förvärvade i sin ungdom.10
De tre aristoteliska grundföreställningar som hittills har berörts – att
––––––––
1
2
3

1633. Ordet »nöje« är ändrat från OT »noje«.
1646.6.10.
Skinner 1978a s. 125–127; Mauser 1976, s. 249; not 658, s. 249. Förhållandet gäller även de svenska
aristotelikerna (Johannesson 1997, s. 316. Jämför Johannesson 1978, s. 28.) Citatet kommer ur en
begravningsdikt över kommissarien i Hamburg, Peter Gröneberg (1633).
4 Jämför Hansson 1975, s. 91–101.
5 1640.10.12.
6 Exempelvis 1633.12.8.
7 Aristoteles 1967, s. 49–50 [1103 a 14–b 2]. Denna föreställning var, som Kurt Johannesson påpekat,
karakteristisk för hela det klassiska dygdebegreppet (Johannesson 1997, s. 311).
8 1620.7.16.
9 1611.
10 1627. Hennes dygd består framför allt i att hon är skicklig i olika slags »Hwssyslor«.
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dygden är en skicklighet i yrket, att den är till nytta för samhället och att den
är en vana som man kan träna sig i – leder i tillfällespoesin ofta över i den
aristoteliska etikens fjärde huvudsats, nämligen att dygden leder till personliga
framgångar. Om och om igen förbinds adressaternas framskjutna ställning
med deras dygder. I slutet av hyllningen till Johan Skytte övergår poeten till att
beskriva dygdens följder: en adlig sköld och »frälse på Gods och Wånung«.
Framställningen är typisk. Ofta beskrivs direkta världsliga framgångar som
dygdens lön. Det kan vara en adelssköld, som för herr Skytte eller som i den
nyss citerade skriften till kommissarien i Hamburg, Peter Gröneberg.1 Det kan
också vara konungens beröm, som i en bröllopsskrift från 1621:
Vthaff sin Konung höghwijs/
Skal han och bekomma stor prijs/
För thet han ret vtförer/
Hwadh som hans kall tilhörer
Och all tingh så wäl laghar/
At thet Gudhi behaghar.2

I denna skrift påpekas rentav att brudgummens gudfruktighet kommer att
leda till att han skall »richta sigh« med »skiöna håfwor/ | Och andeligha
gåfwor«, alltså bli rik i både materiellt och andligt avseende. I en tidigare
citerad skrift från en magisterpromotion 1624 framhålls gång på gång att
promotionen är ett resultat av den hyllades dygder. Ingen framgång uppnås
nämligen av de »som moot dygden gåå«. De som däremot följer dygdens väg
och till exempel lär sig de fria konsterna, skall vara »myckin framgång beskärdt«:
Allom/ som sigh beflijta/
Taga sådant i granackt/
Ey något skal dem tryta/
Som dygder föllie medh mackt.
Sådant på digh bewise/
Genom de höglärde här/
Hwilcke det högdt prijse/
At du dem haffwer hafft käär.
Hwarföre nu digh pryde/
Med ährones titul sköön/

––––––––
1
2
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Det liuffligit må lyde/
At dygden geer sådan löön.1

Men oavsett vari framgången består – adelskap, konungens pris eller en
akademisk titel – tas kopplingen mellan dygd och världslig framgång för given.
Dygden kan också beskrivas som ett krav som särskilt åligger samhällets
mest framskjutna, sådana tankar framförs som vi har sett i bröllopsskriften till
makarna Skytte. En annan hävdar att fru Ebba Brahe utmärkt sig av »Dygder
som widhkomma | Wälborne Frwr«.2 Särskilt är det naturligtvis just adeln som
förbinds med dygd på detta sätt: »Til alla dygder född/ Her SUANTO BIELKE
är«, lyder en passage i en text från 1646.3 Föreställningen gällde inte minst
kvinnor: »Märta Bock [var] aff adligh Dygd och Blodh«.4 I en skrift från 1633
framhålls också att konungen utmärks av särskilda »Konungzlige dygder«, en
formulering som för övrigt återfinns ordagrant i Johan Skyttes furstespegel
från 1604.5
Föreställningen att dygd hör ihop med en framskjuten ställning var central
i den klassiska etiken – inte endast hos Aristoteles.6 Poeterna hade med andra
ord en lång tradition att luta sig mot när de gjorde detta till ett
huvudargument i sina skrifter. Men det är samtidigt uppenbart att argumentet
tjänar till att legitimera adressaternas maktställning.7 Därför bör det kanske
påpekas att den världsliga framgången inte framställs som dygdens egentliga
mål i dessa skrifter. Ytterst sägs dygden syfta till något högre än den personliga
världsliga vinningen, vanligen Guds ära. I skriften till Johan Skytte framhålls
att huvuddygden vishet i sig själv botar alla själsliga brister och leder till
»alsköns frögd«. Dygden är alltså i grund och botten sin egen belöning, en
uppfattning som återfinns i flera dikter från denna tid. Även detta resonemang
har sitt ursprung i den klassiska etiken. I materialet finns också texter som
direkt använder sig av det aristoteliska begreppet »det högsta goda« för att
beskriva dygdens följder.8 Men det råder ändå inga tvivel om att dikterna ofta
––––––––
1
2
3
4

1624.
1635.7.19. Se även 1611.12.
1646.6.10.
1632.02.12. Den enda tidiga begravningsskrift över en kvinna som inte alls nämner hennes dygd riktar sig
för övrigt till en ofrälse (1613).
5 1633; Skytte 1604, s. 5.
6 Exempelvis förs den fram hos Platon (se Plato 2000, s. 122–129 [429–434]).
7 Se Johannesson 1997, s. 312–313. Jämför Bergh 1896, s. 123. Uppfattningen var vanlig även i övriga Europa.
Se Mauser 1976, s. 240–248 och Skinner 1978a, s. 238. För en diskussion om den aristoteliska etikens elitistiska
karaktär se Berry 1992, s. 84. Se även Williams 1992.
8 1624.
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motiverar eller legitimerar adressaternas maktställning. Häri ligger antagligen
också orsaken till att aristoteliska argument dominerar så starkt i
tillfällesdiktningen.1 Eftersom skrifterna fungerade som ett slags reklamblad
för adressaterna var det mer effektivt att framhålla sådana dygder som hade att
göra med det aktiva livet i statens tjänst, och då passade det aristoteliska
tankegodset helt enkelt bättre.
Det är svårt att finna svenskspråkiga tillfällestryck som avviker från det
aristoteliska mönstret, annat än i enskildheter. Följande avsnitt skall dock ta
sin utgångspunkt i en av dessa ovanliga skrifter.

»Ästu ond Lef timeligh« – stoiska dygder och lutherska plikter
Johan Nilsson avled den 24 maj 1627 och begravdes i Uppsala domkyrka den
31 samma månad. En liten gravskrift finns bevarad från tillfället, ett åttasidigt
häfte i litet format. Trycket ger ingen vidare information om dess
huvudperson. Kring tryckets titelsida löper en enkel bård. På tryckets andra
sida finns ett träsnitt som föreställer en stiliserad dödskalle med ax växande ur
ögonhålorna, ett par korsade benknotor och ett timglas. Trycket innehåller
åtta korta dikter, eller egentligen fyra dikter på latin med varsin vidhängande
svensk översättning. Ingenstans nämns någon författare. Ingen av de
svenskspråkiga dikterna ägnas egentligen åt att hylla den avlidne. Däremot
ägnas den längsta av dem, som bär rubriken »Graffskrifft«, åt att beskriva hur
ett gott liv bör levas. Inledningsvis vänder sig författaren till läsaren:
Sij JOHAN NILSONS Krop och been
Som liggia under thenna steen.

Begrundandet av den döde leder över i ett resonemang om dödens
oundviklighet och att var och en bör leva med tanke på sin sista stund:
Ty läffua vthi Wärden här
Ähr ey annat än bekymber/
Jemmer Sorgh theslikes grååt/
Sampt plågor och ynkelig lååt/
Gråt war min begynnelses stund/
Lijda ther emillan sammalund.
Nu haffuer iagh een betre hamn

––––––––
1

Till och med den Aristoteleskritiska texten 1624.11.7 bygger på föreställningen att intellektuella framgångar
kommer av ivriga studier och krigiska bedrifter på tapperhet.
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J mitt rätta Fädernes Landh:
J Himelska ach hwilken lust/
Paradijs at wara förwist.
Gaak nu i frijdh war Wakande
Förnödt tijden medh bidiande/
Ty så bekommes Saligheet/
Hädan dö i Gudhfruchtighet.

Raderna har inte som syfte att hylla den avlidne, men här framförs ett ideal
som avviker från det vi sett i andra skrifter. Den enda »dygd« som omtalas är
gudfruktighet. Den som vill uppnå salighet måste ägna sin tid åt bön.
I skriftens sista, mycket korta, dikt återkommer temat, förstärkt av en varning:
Ästu from/ att Döö/ är tigh prijs/
Ty tu skalt leffua i Paradijs:
Män ästu ond Lef timeligh
Sådan skal tu Döö ewinnerligh.

Dikten lägger sin tyngdpunkt på ett avståndstagande från världen, vilket
förstärker den förra diktens uppmaning till ett liv i bön.

Skriften till Johan Nilsson avviker starkt från de tillfällestryck som har
diskuterats tidigare. Här är det första etiska budet att vända sig bort från allt
det jordiska. I stället för att lägga sin kraft på timliga sysselsättningar bör man
ägna sin tid åt bön. Den »världsfrånvändhet« som ligger till grund för textens
etik är som synes intimt förbunden med det rätta förhållandet till Herren.
Gudfruktigheten motsvaras eller bevisas av ett avvisande av världens frestelser.
Egenskaperna kompletterar varandra; de är olika sidor av samma mynt.
Det är naturligtvis inte ovanligt att särskilt begravningsdikterna innehåller
passager om alltings förgänglighet.1 Detta är ett av de teman som återkommer
om och om igen när poeterna ska klaga över dödfallen och det spelar också en roll
när de försöker skänka tröst till de efterlevande. Ungefär så fungerar temat också
i skriften till Johan Nilsson. Men det är ovanligt att förgängelsetanken så genomgående präglar en hel skrift. Endast något enstaka avvikande exempel kan ges.2
»Een Klage-Sångh | Om Menniskionnes | Vselheet/ etc.« är titeln på ett bidrag
––––––––
1
2

Det påpekades exempelvis redan av Castrén 1907, s. 127–129.
1635.7.19.
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i ett tryck till friherre Erik Horns begravning 1635.1 Texten behandlar jordelivets
»arbetz mödh«, det onda som drabbar människan i alla hennes »lijffzdaghar«
och vår ständiga »sorgh och mödha«. Diktens slutsats är att människan alltid
bör vara beredd att hasta bort från »thenna Jämmerdaal« och lita på frälsningen.
Underförstått – men inte uttalat – har herr Horn också levt på detta sätt.
Det gemensamma för ovanstående skrifter är att de framförallt består av
poetens klagan över dödfallen och hans försök att skänka tröst till de
efterlevande. Men också de korta inslag av hyllning som dessa skrifter
innehåller bygger på en avståndstagande hållning gentemot det jordiska. De
avviker relativt starkt från den aristoteliska etikens grundsatser, och använder
heller inte termen dygd för att beteckna adressaterna. Argumentationen går ut
på att framställa personerna som lovvärda i andra avseenden än de aristoteliska,
och det ligger närmast till hands att föra dessa skrifter till den lutherska
traditionen med dess betoning av att endast den kristna tron leder till frälsning.
Det är alltså fråga om överförande resonemang: hyllningarna överförs eller
översätts till en annan etisk synvinkel, adressaterna betraktas ur ett annat
perspektiv och framstår då som lovvärda. I viss mån kan texterna förbindas
med stoicismens upphöjda och världsfrånvända ideal. Men mot bakgrund av
att dikterna hela tiden sätter saligheten efter döden i centrum, så starkt betonar
adressaternas gudsfruktan och kristna tro, och dessutom inte använder termen
dygd, ligger det närmare till hands att karakterisera dem som lutherska.
I många skrifter, däribland vissa av de som diskuterades i den föregående
avdelningen, möter däremot ibland en världsfrånvändhet av mindre absolut grad.
I stället framhålls dygder eller förmågor som har att göra med en mer vardaglig
kontroll av de sinnliga begären. Exempelvis förekommer påpekanden om den
hyllades flärdfrihet eller föraktfulla attityd inför materiella ägodelar av olika
slag. I begravningsskriften över Axel Ryning leder omnämnandet av hans goda
förhållande till Guds ord omedelbart över i påpekandet att han föraktade högfärd:
Och ändoch han så högh Herre war/
Aff höga kall och stemma/
Likwäl han en styggelse bar/
Til högferdh then last slemma.
Han drogh ey fremmandh kläder på/
Som werlden nu affhåller [.]2

––––––––
1
2
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I stället har han hållit sig till det gamla som »fäder haffua brukt aff ålder«.
Omedelbart efter beskrivningen av herr Rynings enkla klädedräkt går poeten
över till den andra sidan av herr Rynings rätta förhållande till begären, den
som visar sig i hans förhållande till sin hustru. Författaren försäkrar att han
levt med henne »Förnufftligh/ j all styckie«. Uttrycket erinrar om den
lutherska hustavlans uppmaning att gifta män bör leva med sina fruar »medh
förnuft«, en förmaning som har sin bakgrund i den tidigare berörda lutherska
synen på äktenskapet och den särskilda syn på kyskhet som hörde ihop med
detta.1 Formuleringen i tillfällestrycket till herr Ryning kan alltså ses som ett
intyg om hans äktenskapliga kyskhet.
De två dygderna flärdfrihet och (den lutherska formen av) kyskhet kan
betraktas som en mild form av förmågan att vända sig bort från världen. Men
själva avståndstagandet från det timliga bildar inte, som i skriften till Johan
Nilsson, själva kärnan i berömmet, utan dessa egenskaper kompletterar snarare
de aristoteliska dygder som utgör hyllningens huvudsak.
Förmågan att förhålla sig kall gentemot världsliga frestelser kan också förbindas
med det stoiska ideal som under 1600-talet blomstrade parallellt med det
aristoteliska.2 Stoikerna hävdade att de viktigaste dygderna, prudentia och
sapientia, bestod i att inte beröras av jordiska bekymmer och frestelser, utan
betrakta dessa med upphöjd distans: endast så uppnåddes eudaimonia – verklig
lycka.3 Det tycks exempelvis vara detta stoiska lugn som åsyftas när visheten
framställs som den viktigaste dygden i skriften till Johan Skytte.
Det kan möjligen verka förvånande att stoiska tankar inte är mer dominerande
i tillfällespoesin. Många har framhållit att det svenska 1600-talets litteratur –
särskilt tillfällespoesin – präglas av dödsbetraktelser och meditationer över
förgängligheten.4 Andra har framhållit att dessa betraktelser ofta leder över i
framställningar av det rätta upphöjda förhållandet som människan bör ha till
sina motgångar. Sven Delblanc kan citeras som ett exempel: »För 1600-talets
svenska diktare var stoicismen en modefilosofi, och särskilt i begravningsdikterna blev det nästan schablon att framställa den hädangångne som en
behovslös stoiker, stålhård i motgången, en stadig man.«5 Och det är klart att
––––––––
1

Se Sundby 1959, s. 52–53 och s. 106–108. Luthers äktenskapsuppfattning övertogs i stort sett oförändrad av
de svenska reformatorerna (Sundby 1959, s. 110). Denna utveckling pådrevs särskilt av Olaus Petri (Johansson
1997, s. 32–34). Jämför Wiesner 1993, s. 48.
2 Johannesson 1968, s. 226–234.
3 Olsson 1963, s. 222–228; Fehrman 1952, s. 338–364; Johannesson 1968, s. 216; Delblanc 1965, s. 28–30.
4 Se särskilt Fehrman 1952, s. 250–260.
5 Delblanc 1965, s. 30.
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sådana tankar – både om världens ostadighet och om det rätta upphöjda
sinnelaget inför den – är vanliga i tillfällespoesin. Men de stoiska inslagen
utgör endast en del av berömmet – inte sällan dess början och dess slut – och
vanligen förenas dessa egenskaper alltså med sådana som snarare kan kallas
aristoteliska.
Skillnaden mellan aristotelisk och stoisk etik var som har påpekats
komplicerad. Besinningen inför de kroppsliga njutningarna är en av de
viktigaste dygderna också i Aristoteles etik, och stoikerna kunde framställa
adelsmannens tjänst för fosterlandet som en plikt. Det kontemplativa livet
kunde därmed snarare komma att framstå som något som hörde det »privata«
levernet till. Peter Englund menar att det svenska 1600-talet präglades av att
två skilda men överlappande ideal gällde för det offentliga och det privata
livet. Den offentliga dygden bestod i det flitiga utövandet av förnuftsgåvorna i
statens tjänst, medan den privata dygden snarare innebar förmågan att
kontrollera sina drifter och begär.1 Det stämmer också väl med Bo Lindbergs
nyligen framförda tes att den svenska stoicismen i stort sett helt och hållet var
inriktad på det privata livet.2 Man skulle kunna uttrycka det så att dygden var
en förmåga att ta kontrollen över dels de krafter som verkar utanför
människan, över de nycker som fru Fortuna utsätter människan för, dels över
de krafter som verkar i hennes inre, hennes begär och drifter.
Englunds resonemang fungerar utmärkt att tillämpa på tillfällesdiktningen.
Påpekanden om adressaternas enkla klädedräkt förekommer då och då –
särskilt i skrifter som riktar sig till kvinnor – vid sidan om de aristoteliska
dygderna, just som i skriften till Axel Ryning.3 Och kyskhet nämns på
liknande sätt också i ytterligare någon skrift.4 Men det är ovanligt att dessa
stoiska, eller kanske rättare uttryckt kvasi-stoiska dygder blir berömmets
huvudsak i tillfällesdiktningen från 1600-talets första hälft.

Det tidiga 1600-talets svenskspråkiga tillfällestryck bygger vanligtvis på de fyra
grundläggande aristoteliska föreställningarna: För det första uppfattas dygden
––––––––
1
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3

Englund 1989, s. 155.
Lindberg 2001, s. 248.
I en bröllopsskrift från 1632 uttrycks en förhoppning om att brudens blygsamma klädvanor skall påverka
andra kvinnor att följa hennes exempel (1632.12).
4 Kyskheten spelar en central roll också i bröllopsskriften 1624.11.7.
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som en inlärd egenskap, något man kan tillägna sig genom en god uppfostran.
För det andra betraktas dygden framför allt som en förmåga att utföra sina
speciella uppgifter på ett skickligt sätt. Krigarens dygd består i tapperhet och
skicklighet på slagfältet, ämbetsmannens i att han känner främmande länders
seder och kan förhandla försiktigt och rättrådigt, studentens i att han är flitig
vid sina böcker. Dygden är en duglighet, om inte på det ena fältet så på det
andra. För det tredje – och detta är nära förbundet med det nyss sagda –
framställs dygderna som aktiva egenskaper brukade i fosterlandets tjänst. För
det fjärde leder dygden rent konkret till världsliga framgångar: en adelstitel, en
akademisk utmärkelse eller helt enkelt rikedom.
I vissa avseenden är skrifternas uppfattning naturligtvis förenlig med den
lutherska läran. Hyllandet av yrkesskickligheten skulle som jag redan har
inskärpt kunna betraktas som en aspekt av det lutherska kravet på att arbeta
flitigt i sitt kall. Det är också möjligt att med utgångspunkt från den lutherska
tvåregementesläran betrakta det aristoteliska tankegodset som den specifika
etik som gäller det världsliga regementet. Om vi håller detta i minnet,
samtidigt som vi kommer ihåg att det hela tiden är fråga om idealtypiska
konstruktioner, så fungerar ändå karakteristiken »aristotelisk« för huvuddelen
av det tidiga 1600-talets svenskspråkiga tillfällespoesi.
Vi kan nu återvända till de skilda typer av argumentationsstrategier som
presenterades i avhandlingens inledning. I förhållande till den aristoteliska etiken
är det möjligt att beskriva den största delen av tillfällestryckens argumentationer
som bevisande: poetens framställning går ut på att visa att adressaterna ägt den
aristoteliska etikens dygder, utan att på något sätt vilja – eller behöva – omtolka
detta begrepp. Tonvikten ligger på att beskriva de hyllades egenskaper, att
nämna deras dygder och ge exempel ur deras liv som bevisar att de ägt dem.
Frågan gäller, som Cicero skulle kunna ha uttryckt det, helt enkelt fakta.
Från den etablerade maktens sfär av adelsmän, lärda och ämbetsmän skall
vi nu sänka oss till handelsmännen. Där finner vi ett moraliskt ideal av helt
annat slag.
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Handelsmannatrycken

Det äldsta handelsmannatrycket på Carolina Rediviva är den defekta
bröllopsskriften till brudparet Erik Ingemundsson och Margareta Nilsdotter
från 1607 som citerades i avhandlingens inledning.1 Bruden var dotter till
Stockholms förre borgmästare, Nils Eriksson. Sju år senare skulle hennes make
tillträda samma ämbete efter att först ha blivit en av stadens 48 äldste.2 Han
betecknas i rubriken som »Wandlingsman och inwånare j Stockholm«. Ordet
»vandel« – som i uttrycket »handel och vandel« – har den relativt allmänna
betydelsen »näringsfång«, men härstammar etymologiskt från den
»förvandling« av varor i pengar eller andra varor som en handelsman ägnade
sig åt.3 Erik Ingemundsson torde ha varit vad vi skulle kalla en handelsman.
Men trycket är trasigt. Det övre högra hörnet samt vissa mindre bitar av
papperet är bortrivna. På alla diktens första tio rader saknas de inledande
orden.4
Det sönderrivna trycket är närmast emblematiskt för beståndet av
handelsmannadikter från det tidiga 1600-talet: endast fyra svenskspråkiga
handelsmannadikter finns bevarade från seklets första hälft. Efter det första
trycket dröjer det hela 36 år, till 1643, fram till nästa bevarade svenskspråkiga
handelsmannatryck. Också det är en bröllopsskrift, riktad till handelsmannen
i Gävle, Nicolaus Laurentii och Christina Olai.5 Därefter följer en
begravningsskrift över ett köpmannapar från 1645 och ytterligare en
bröllopsskrift från 1648.6
Det är svårt att teckna en sammanhängande bild av »hur handelsmän
hyllas« i tillfällesdiktningen från 1600-talets första hälft. Detta beror inte på att
skrifterna säger emot varandra, eller att de för komplicerade resonemang,
––––––––
1

1607.11.15. Jag har utgått från KB:s defekta (se nedan) tryck, som finns i kopia på Carolina Rediviva.
Endast »[…]son« återstår av brudgummens namn, men detta har kompletterats med en – helt säkert riktig –
handskriven anteckning.
2 Jämför De Brun mfl. 1915, s. 30. Erik Ingemundsson nämns i STB 7 första gången i ett mantalsregister 30
november 1607.
3 Hellquist 1970, s. 1308.
4 Från första raden kan bland annat läsas orden »Läsar Skriftennes« och något längre ner »predikans Åhr«.
5 1643.12.3.
6 1645.2.16 och 1648.2.2.
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tvärtom: De resonemang som förs är påfallande samstämmiga och entydiga.
Däremot är skrifterna korta och litet utrymme i dem ägnas åt att hylla
adressaterna. Snarare ägnas de åt att försiktigt försvara handelsmännen.
Poeterna hävdar helt enkelt att adressaterna inte skadat någon, att de inte
förbrutit sig mot några regler. Handelsmannahyllningarna anknyter alltså
sällan till den aristoteliska etiken; faktum är att de nästan inte alls ägnar sig åt
att visa upp adressaternas dygd. Handelsmannahyllningarna bygger därmed på
en annan typ av moraliska ståndpunkter än den övriga tillfällespoesin;
poeterna för över frågan till ett helt nytt sammanhang.
En bild skall dock tecknas, även om den med nödvändighet kommer att
förbli fragmentarisk. Det förefaller lämpligt att ta utgångspunkt i den skrift
som ägnar mest utrymme åt dygden, materialets enda begravningsskrift.

»Christeligh handel til watn och land« – den ostrafflige köpmannen
Den längsta handelsmannahyllningen från 1600-talets första hälft återfinns i
ett begravningstryck från den 16 februari 1645. Då begravdes Hieronymus
Kröger, 29-årig handelsman i Norrköping, och hans 22-åriga hustru Brita.
Hon dog enligt trycket endast två dagar efter sin make samtidigt som det
»ringdes själringning för hennes S[alige] Man«. Trycket är det första som
använder ordet »dygd« om en handelsman. Hyllningen sträcker sig över 17
rader – en dryg sida. Men detta utgör mindre än en tjugondel av skriftens
sammanlagt 22 sidor. Själva berömmet utgör därmed en ganska liten del av
texten.
Skriften är uppbyggd som en debatt eller en serie repliker, där först
vännerna berömmer de två avlidna och beklagar att två så goda måste dö,
varefter Gud försvarar sitt beslut och vännerna accepterar och förstår. Därpå
klagar de två avlidna själva över syndafallet, varefter följer i tur och ordning
»Lilla Dottrens snuppetårar«, moderns klagan, syskonens klagan, de
avsomnades förmaningar till de efterlevande samt slutligen författarens bön
om att paret skall belönas i himlen. Den större delen av skriften klagar som
synes över dödsfallet och syftar till att trösta de efterlevande, men i en del låter
poeten också »vännerna« hylla de avlidna. Passagen inleds med en ingress på
prosa, som i grund och botten är en presentation och sammanfattning av den
följande dikten:
1. Wännerna/ berömma the affsompnades Gudfruchtigheet och dygder:
hållandes fhöre/ Gud hafwa giordt them orätt/ så snart bortryckia/ allthenstund
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den som fruchtar Gud och hedrar Föräldrarna/ skall blifwa longlifwat på
Jordenne/ säjandes:

Omnämnandet av parets gudfruktighet och dygder leder över i en kritik av
Guds beslut att låta dem dö, en kritik som tar sin utgångspunkt i det fjärde
budordets löfte om att den som hedrar sina föräldrar skall få ett långt liv. Det
var inte helt ovanligt att tillfällestrycken innehöll partier som var utformade
som kritik mot Herren, men den tillbakavisades naturligtvis alltid – denna
gång med en hänvisning till att döden är en vinning och att människan inte
äger vishet eller rätt att beklaga Guds allsmäktiga beslut.
Efter prosaingressen tar den egentliga hyllningen vid. Inledningsvis skildras
parets förhållande till varandra:
Hjälp Herre Gudh! See thenna Tw/1
Som wor’ itt kött/ aff twenne födt/
Och sofwo sött/ i en Säng blött/
J kärligheet/ i ährligheet/
Wackre och kysk/ fromme och Tyst/
Som Dufwor sååt’/ Hwar wäl tillmått’/

Som synes är det framför allt parets kärlek och kyskhet som poeten fokuserar. I
de följande raderna tar poeten upp andra aspekter av deras förhållande till
världsliga frestelser:
Som Änglar reen/ förvtan meen/
Och leffde wäll/ Lycksam och säll/
J thenna Werld/ förvtan flärd/
Fruchtade Gudh/ aff all sin hugh/
Hörde hans ord/ söckte hans bord/
Till Gudz heeder/ altijd reede/
At förähra/ och heem bära/
Gudi all wijß/ tack/ loff och prijß/
För all godheet/ them war beteedt:2

Beskrivningen av parets flärdfrihet leder naturligt över i en beskrivning av
deras gudfruktighet, att de lyssnade till Guds lära och alltid var tacksamma
mot honom för de gåvor som de fick. Därefter går poeten över till parets
förhållande till sina medmänniskor:
––––––––
1
2

OT »thenna« möjligen felskrivet för »thessa«.
Kommatecknet »/« efter ordet »wäll« i passagens andra rad är ändrat från OT:s troliga feltryck »(«.
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Wor’ heedersam/ emoot hwar man/
Fader och Moor/ Syster och Bror/
Besynnerlig/ ja Sannerligh/
Lärestandet/ altijd fan det/

De två makarna var så hedersamma mot var och en att »lärestandet« – vilket
torde avse prästerskapet – ansåg att det var extraordinärt.1 I de följande raderna
vidgas kretsen, och makarnas förhållande till människor i hela världen
beskrivs:
Och det bästa/ all’ sin Nästa/
Altijd giorde/ hwart man sporde/
Hijt eller tijt/ i Werlden wijdt/
J sin handel/ och sin wandel/
Beskedeligh/ och redeligh/
Jngen för när när eller fiärr
Och gott affskeed/bleff altijd weed/
Ja/ wore Hion/ Så han som hon/

Passagens två första rader är relativt klara. Men fortsättningen är svår och kan
behöva kommenteras närmare. Oklarheten har bland annat att göra med att
vissa av orden hade en annan betydelse än i dag.2 Tre av de använda termerna,
»Beskedeligh«, »redeligh« och »affskeed«, kunde vid denna tid ha en
ekonomisk betydelse som numera har gått förlorad. Ordet beskedlig kunde
vara synonymt med redlig.3 Denna term i sin tur torde i sammanhanget åsyfta
betydelsen »på sådant sätt att betalningen [eller] prestationen […] fullgjorts
[…] på ett fullt tillfredsställande (o[ch] lagenligt) sätt[…]«.4 Men det kan
också nämnas att uppslagsordet »[köpmäns] redelighet« i första bandet av
Laurentius Paulinus Ethicæ Christianæ leder till en utläggning över det åttonde
budordet »Tu skalt icke bära falskt witnesbyrd emod tin Nesta«.5 Här åsyftar
termen helt enkelt lydighet mot detta bud. Ordet »affskeed« kunde förutom
den moderna betydelsen också åsyfta »kontrakt«, »överenskommelse«, eller
mer allmänt »ordhållighet«.6 En modern prosaomskrivning av raderna skulle
––––––––
1
2

Jämför SAOB, uppslagsorden »läroståndet«, sp. L 1688 och »besynnerlig«, sp. B 1842.
Dessutom är satsen ofullständig – den saknar predikat. Om den citerade passagens andra rad räknas till
det följande så löser sig problemet här, men förflyttas till föregående sats. Konstruktionen får välvilligt
betraktas som ett utslag av poetisk frihet.
3 SAOB, sp. B 1474.
4 Ibid., sp. R592.
5 Laurentius Paulinus 1617, s. 428.
6 SAOB, sp. A 478.
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kunna se ut på följande sätt: »Både han och hon fullgjorde alltid sina
betalningar, höll sina löften, uppfyllde sina kontrakt och kom därför aldrig
någon i hela världen till skada.«
Diktens följande 14 rader ägnas åt att vända berömmet av makarna till en
anklagelse mot Gud. Poeten återkommer en gång till makarnas förtjänster, och
beskriver dem som ett par,
Som tigh haa tiänt/ och hiärtat wändt/
Til godh lära/ Dygd och ähra:1

Den kritik som vännerna riktar mot Gud får naturligtvis inte stå oemotsagd.
Redan i den dikt som följer, »Gudh förswarar sigh«, förklaras att döden i själva
verket – särskilt i detta fall – är en vinning, och att makarna nu lever »J
Himmels högd/ i Ewigh frögd«.
Vännernas hyllning kan delas upp i tre delar. Efter en kort inledning ägnas
24 rader först åt att hylla de avlidna, och de avslutande 14 åt att klaga över
dödsfallet. Dikten fyller två funktioner i tillfällestrycket som helhet: laus och
luctus eller hyllning och klagan. Hyllningen i sin tur består av fyra huvuddelar.
Först framhålls deras kärleksfulla och kyska förhållande till varandra, därefter
att de två alltid varit gudfruktiga och inte lockats av världsliga frestelser.
Klagan över dödsfallet utvecklas avsevärt senare i trycket, men det citerade
avsnittet innehåller skriftens enda inslag av hyllning; makarnas förtjänster
nämns inte mer.

Själva hyllningen av makarna Kröger utgör en ganska liten del av skriften som
helhet. Berömmet är inte heller särskilt överdådigt; adressaternas förtjänster
består framför allt i att de aldrig gjort någon »för när«. I båda dessa avseenden
är skriften typisk för de tidiga handelsmannatrycken. Berömmet är varken
utbroderat eller överdådigt i någon av skrifterna. Detta kan delvis förbindas
med poetikens föreskrifter om decorum, att berömmet skulle harmoniera med
huvudpersonens samhällsposition så att en adlig hyllades i större utsträckning
än en ofrälse och så vidare.
Hyllningen av makarna Kröger är den längsta som återfinns i handelsmannatrycken före 1650, något som i sin tur följer poetikhandböckernas
––––––––
1

1645.2.16.
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föreskrifter om att begravningsdikter skulle vara mer högstämda än bröllopsdikter.
De sökställen eller loci som föreslogs i retorik- och poetikhandböckerna var
visserligen principiellt sett desamma för tillfällesdiktningens alla former – vare
sig det gällde exempelvis födelsedags-, bröllops- eller begravningsdiktning.
Men samtidigt påpekar handböckerna i regel att argumenten skulle anpassas
efter vilken typ av dikt eller tal det var fråga om. Dikten skulle präglas av
harmoni mellan språkdräkt och ämne; diktens språkliga stil skulle med andra
ord överensstämma med dess ämne och dess funktion.1
Resonemangen om dygd är dessutom inte systematiska som i skriften till
makarna Skytte. De tankegångar som framförs räcker knappast för att visa att
en specifik etik ligger till grund för hyllningen. Detta mål kan inte heller nås
genom att se på de övriga handelsmannatrycken. I dessa framförs endast
tankegångar som återfinns i mer utförlig form i skriften till makarna Kröger.
Däremot kan en sak sägas med säkerhet. Handelsmannaskrifterna anknyter
inte alls till den aristoteliska tradition som ligger till grund för de flesta andra
tillfällestrycken i samtiden.
För det första finns inga påpekanden om att dygden är en vana som kan
tillägnas genom uppfostran. Det är endast ett av trycken som ens nämner
något om adressatens barndom eller skoltid, det äldsta, från 1607:
Och thins barndoms åhr j Scholans tuchta[n]
Slutit hafwer i Herrans [fru]chtan/2

Även om formuleringen antyder att adressaten fruktat Gud ända sedan
barndomen kan den knappast betraktas som ett uttryck för den aristoteliska
föreställningen om dygden som en vana.
För det andra betraktas dygden aldrig som en skicklighet i yrket.
Visserligen behandlas adressaternas handel bland annat i skriften till makarna
Kröger. Men poetens försäkran att parets handel aldrig har gjort någon »för
när« har inget att göra med yrkesskicklighet.
För det tredje är det knappast för att de bidragit till fäderneslandets
blomstring – eller något ditåt – som handelsmännen hyllas. Det är hela tiden
det religiösa sammanhanget som står i centrum; dygden är en egenskap som
utövas inför Gud.
För det fjärde sägs dygden aldrig leda till världsliga framgångar. I samtliga
––––––––
1
2

Dyck 1966, s. 91–100. Jämför Enkvist 1974, s. 28 och 34.
1607.11.15.
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dikter framhålls visserligen att dygden har en belöning. Men denna lön är
något som Gud skänker, särskilt i form av ett evigt liv, som i dikten till
makarna Kröger.
Det är inte heller en stoisk hållning som präglar de fyra handelsmannaskrifterna. Visserligen hyllas makarna Kröger både för att de levt tillsammans i
kyskhet och att de varit utan flärd, men detta är knappast hyllningens
huvudargument. I en av bröllopsdikterna från 1640-talet klagar poeten över att
så många äktenskap bottnar i viljan att gifta sig rikt, men att karakterisera den
som »stoisk« verkar ändå vara att pressa den för långt.1 Däremot kan den
kanske ses som ännu ett försök att demonstrera att en handelsman inte är
girig.
Den mest påtagliga skillnaden mellan handelsmannatrycken och de tryck
som riktar sig till andra grupper består snarast i att de förra egentligen inte
ägnas åt att hylla adressaterna. När poeten hyllar makarna Krögers handel tar
han fasta på att deras köpenskap aldrig gjort någon »för när«. Det framstår
nästan som om man skulle ha förväntat sig motsatsen. Man kan jämföra med
den korta notis som berör brudgummens vuxna liv i bröllopsskriften till
handelsmannaparet Erik Ingemundsson och Margareta Nilsdotter från 1607:
Och sådhan tu äst kommen t[il] lagha åhr/
Stält tigh wäl/ som en vng man bäst står/
J Christeligh handel til watn [oc]h land/
At ingen tigh therf[öre] straffa kan.2

Ordet »straffa« kunde vid denna tid betyda anklaga eller kritisera.3 Även denna
poet tar med andra ord fasta på att adressaten inte gjort något klandervärt.
Hyllningen av såväl Erik Ingemundsson som makarna Kröger kan därmed
tolkas som en vederläggning av en (outtalad) anklagelse om att han skulle ha
förbrutit sig. Texterna liknar i detta avseende mera försiktiga försvar än
regelrätta hyllningar – apologier snarare än en eulogier. I den retoriska teorin
spelar denna typ av bemötande argumentation en viktig roll. Här föreslår man
ofta att en talare bör försöka förutse alla eventuella motargument som en
motståndare kan tänkas framföra, för att ta upp dem och på förhand
motbevisa dem i det egna talet. Termen för detta är refutatio eller confutatio.
Gerhard Vossius förklarade begreppet på följande sätt: »att man med egna
––––––––
1
2
3

1643.12.3.
1607.11.15.
SAOB sp. S 12491.
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argument vederlägger motpartens mening eller visar att dennes argument är
ohållbara«.1 Den försvarande tonen i handelsmannatrycken är alltså troligen
betingad av den misstänksamhet som präglade synen på handel generellt i det
tidiga 1600-talets Sverige. Om vi tänker oss att handelsmännen betraktas som
särskilt utsatta för vissa synder och frestelser är det följdriktigt att en
tillfällespoet borde ta upp dessa misstankar för att motbevisa dem i sin
hyllning. Det var helt enkelt nödvändigt för poeterna att påpeka att
handelsmännen inte uppträtt som man kunde förvänta sig.
Men texterna kan också analyseras ur ett lite annat perspektiv, genom att
ställa frågan vilken typ av etiska föreställningar som ligger till grund för
poeternas handelsmannaförsvar. Vi har redan konstaterat att trycken inte
bygger på en dygdeetik – vare sig den stoiska eller den aristoteliska. Det är inte
dygder som ligger till grund för handelsmannatrycken. Som kontrast kan en
del av hyllningen av bruden i det äldsta handelsmannatrycket citeras:
At hon sijne stycker wäl göra [kan/]
Thet wetta bådhe qwinnor och man.2

De »stycker« som hon gör så väl bör nog förstås som hushållsslöjder. Brudens
beröm tar alltså sin utgångspunkt i hennes duglighet – i hennes dygd.
När det är fråga om hennes make berömmer poeten hans ostrafflighet, och
anknyter därmed till en lagetik snarare än en dygdeetik. Om handelsmannaberömmet baseras på att de inte förbrutit sig, så måste den första frågan vara:
mot vad? Vilken lag är det som handelsmännen inte brutit mot? I de två
skrifter som har citerats ovan är det klart att det främst har med själva
yrkeslivet att göra, det är handelsmännens köpenskaper som bedrivits
ostraffligt. Vad det i praktiken innebär är dock svårare att säga definitivt. I
skriften från 1607 ges inget svar. I den från 1645 antyds däremot att makarna
Krögers ostrafflighet bestått i att de inte brutit mot ingångna kontrakt, och att
de inte bröt sina löften eller misskötte sina betalningar. Möjligen kan
påpekandet vara avsett metaforiskt, men innebörden är ändå densamma.
Meningen tycks helt enkelt vara att de varit ärliga. Själva termen ärlig var
under 1600-talet mer mångtydig än i dag, och kunde vid sidan om den
moderna betydelsen även åsyfta en person av heder eller ära.3 Men vi kan ändå
––––––––
1
2
3

Vossius 1990, s. 20.
Originaltrycket är trasigt efter ordet »göra«.
NEOB 3, s. 614.
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uppmärksamma att denna term används för att beskriva en handelsman vid
hans hustrus begravning 1645.1 Som en belysande parallell kan också en
tyskspråkig begravningsskrift citeras, tryckt i Stockholm 1617. Poetens
berömmer den handelsman som är skriftens huvudperson för att »Kein betrug
ist bey euch gefunden« – inget bedrägligt fanns hos honom.2 Drees har för
övrigt påpekat att de tyskspråkiga handelsmannatrycken från Stockholm vid
denna tid berömmer sådant som att man inte kan finna något »falsch« hos
adressaterna.3 Det handlar alltså främst om att framhålla att adressaterna inte
varit falska eller oärliga.
Detta betyder att argumentationen i handelsmannatrycken följer ett
mönster som knappast alls förekommer i skrifterna till andra adressater. Det är
aldrig fråga om vad vi i inledningen kallade för bevisande resonemang, att
poeten försöker visa att adressaten uppfyllt de gängse kraven för att kallas
dygdig. Poeterna använder sig snarare av överförande argumentationsstrategier.
I stället för att använda sig av begreppet dygd för de över hyllningen till ett
annat område – lagetikens. Den överförande strategin är, som påpekades i
avhandlingens inledning, den sista som en talare bör tillgripa, när ingen av de
mer effektiva argumentationsformerna förefaller möjlig. Karakteristiken måste
användas med försiktighet; skillnaden mellan lagetik och dygdeetik är inte
absolut, och källmaterialet är naturligtvis mycket tunt.
Om vi alltså håller i minnet att vi i fortsättningen rör oss på osäker mark,
kan vi driva frågeställningen lite längre och undersöka vilken typ av lagetik
som poeterna griper tillbaka på. Är det, med andra ord, möjligt att artbestämma de argument som poeterna använt?
Den viktigaste lagetiska traditionen i Sverige under 1600-talet var den
kristna läran. Det är därför inte förvånande att det framför allt tycks vara hit
som poeterna vänt sig för att finna argument för sina hyllningar. Handelsmannaskrifterna anknyter i flera avseenden till gängse lutherska kärnfrågor.
De svenskspråkiga trycken till köpmän har generellt en mer uttalad kristen
ton än de som riktar sig till andra adressater. Gudfruktighet och liknande
dygder betonas även i skrifter till exempelvis adelsmän, men handelsmännens
»kristlighet« och gudfruktighet ligger på ett mer principiellt övergripande plan.
Också de övriga goda egenskaper som nämns fungerar snarast som argument
––––––––
1
2
3

1645.4.2. Samma term förekommer exempelvis i skriften 1653.2.24 till en handelsmannahustru.
1617.
Drees 1986, s. 408–413.
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för eller bevis på att adressaten varit gudfruktig. Det allra äldsta handelsmannatrycket använder endast ordet »kristlig« för att kategorisera brudgummens
leverne. De två följande bröllopsskrifterna betonar båda att det är i det
gudomligt – poeterna trycker hårt på denna status – sanktionerade
äktenskapet som ett gott liv kan föras, inte genom att eftersträva timlig
framgång. I begravningsskriften upptas en mycket stor del av berömmet av
makarnas gudfruktighet, men även deras andra egenskaper förbinds
konsekvent med Gud. Iakttagelsen stämmer väl med Jan Drees studier av
Stockholms tyskspråkiga tillfällespoesi; tyskspråkiga tryck till borgerskapet i
allmänhet under 1600-talets första hälft bär tydliga spår av den lutherska
ortodoxins lära, och det är inte ovanligt att det endast är adressatens kristna tro
som ligger till grund för hyllningarna. De tyskspråkiga handelsmannatrycken tar
vanligen fasta på adressaternas kristliga livsföring snarare än på element ur
deras världsliga vandel.1 En parallell finns för övrigt också inom 1600-talets
porträttkonst. Allan Ellenius har visat att borgarporträtten från denna tid ofta
har en tydlig sakral karaktär, och att de ofta erinrar om prästporträtten. Det är,
menar han, aldrig fråga om att framhålla de avbildades förtjänster på det
»praktiska livets område«, utan snarare betonas deras »religiösa oförvitlighet«.2
Gudsfruktan var naturligtvis ingen stånds- eller yrkesspecifik dygd. Men
möjligen spelade den en särskilt viktig roll för handelsmän. Det är exempelvis
den enda specifika dygd som Laurentius Paulinus nämner som lämplig för en
handelsman när han diskuterar handel i det andra bandet av Ethicæ
Christianæ.3
Det är också – som jag tidigare påpekat – endast i religiöst avseende som
dygden ger en belöning (om uttrycket tillåts) i de tidiga köpmannatrycken. I
skriften till makarna Kröger är det evig himmelsk salighet som poeten nämner.
Föreställningen att dygden belönas i det hinsides hade visserligen införts som
en del av den aristoteliska etiken av Thomas av Aquino.4 Men också han
betraktar till stor del dygderna som dugligheter, inte som lagar.5 I bröllopsskriften från 1607 utdelas belöningen visserligen redan i jordelivet, men den
belönande instansen är densamma:
––––––––
1
2
3
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5

Ibid., s. 406–413.
Ellenius 1967, s. 86–87.
Laurentius Paulinus 1628, s. 783.
Mer precist uttryckt flyttades människans telos till det hinsides. Jämför Tranøy 1957, s. 53.
Jämför Tranøys nyanserade diskussion om Thomas av Aquinos dygdebegrepp (1957, passim och s. 109, not 23).
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Så hafwer nu Gudh tigh til löön
Gifwit een Jungfru deijeligh och sköön.

Skillnaden gentemot övriga skrifters ständiga påminnelser om att det är dygden
som legitimerar adressaternas adel, magistertitlar och så vidare är avsevärd.
Men poeterna säger också uttryckligen att det är fråga om gudomliga bud.
I bröllopsskriften från 1643 menar poeten att »Herren Gudh/ och all hans
Budh/ | Måtte bliffua beprijsat«.1 Och när handelsmannen i Stockholm,
Mårten Gulrichsson gifte sig i februari 1648 påpekade poeten inte endast att
äktenskapet är det bästa ståndet under »himmelens Fäste«, utan att det rentav
är en gudomlig »Lagh« att gifta sig.2
Den lutherska läran kommer för övrigt ofta till uttryck när poeterna framställer äktenskapet. Samtliga de tre bröllopsskrifterna innehåller resonemang
om äktenskapets gudomliga ursprung. I synnerhet den yngsta, nyss citerade,
skriften är utförlig på denna punkt. Polemiken är inte att ta miste på.
Inledningsvis behandlas bröllopets ursprung i lustgården, där »Gudh war […]
den förste Präst«. Därnäst skildras äktenskapets historia, hur det bibehållit sin
status som det bästa av alla förhållanden, trots syndaflod och de angrepp som
riktats mot det av »Påfwen medh all sitt Anhang«. Denna del av dikten upptar
sammanlagt 38 rader – nästan hela tryckets första spalt. Angreppet kan
betraktas som en aspekt av Luthers kritik mot det självpåtagna celibatet.3
Detta är för övrigt den enda gång som en handelsman beskrivs på ett sätt
som närmar sig de skrifter som riktar sig till andra adressater. Poeten förklarar
nämligen att brudgummen är en »försichtigh Mann«, som noga har värderat
äktenskapets för- och nackdelar, och till sist kommit till den enda rätta
slutsatsen: att gifta sig. Ordet »försiktig« kunde under 1600-talet motsvara den
kardinaldygd som på latin kallades prudentia.4 Det är värt att notera att
handelsmannadiktningens enda omnämnande av denna dygd i praktiken fyller
funktionen att argumentera för den lutherska läran.
Men även betoningen av handelsmännens ärliga handel kan på ett konkret
sätt förbindas med den lutherska etiken. En av de få gånger som handel nämns
uttryckligen i det tidiga 1600-talets etiska texter är i Luthers utläggning över
det sjunde budordet, »du skall icke stjäla«:
––––––––
1
2
3
4

1643.12.3.
1648.2.2.
Sundby 1959, s. 65–78.
Så översätter Samuel Columbus termen (Columbus SD, vol. 1, s. 112). Jämför SAOB, sp. F 3137–3139.
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Wij skole fruchta och älska Gudh/ så at wij wår nästa hans penningar eller
ägodelar icke borttage; eller medh falsk wahror och handel til oß komme: Utan
ther til förhielpe at hans godz och nähring må warda förökad och beskärmad.1

När Luther skall ge exempel på brott mot det sjunde budet nämner han falsk
handel som exempel nummer två. I Laurentius Paulinus Ethicæ Christianæ
återfinner vi katekesens formulering, men utförligare kommenterad. Köpmannen
ges relativt sett mindre utrymme, men formuleringarna är talande:2 »Uthi
Handel och Köpenskap«, skriver han, »Bedriffues mongehanda Tiuffueri«.3
Därefter nämner han sex slag av stöld som förekommer bland handelsmän,
bland annat försäljning av »Ondt/ förfalskadt och förderffuadt Godz«, för högt
värderat gods, samt profitering på de nödställda genom att köpa billigt och
sälja dyrt.4 Men detta är inte den första gången som handelsmän nämns hos
Laurentius Paulinus. Också i utläggningen över det åttonde budet –»Tu skalt
icke bära falskt witnesbyrd emod tin Nesta« – nämns handelsmän och de
lögner som de riskerar att göra sig skyldiga till. Tillfällespoesins påpekanden
om att handelsmän varit ärliga och ostraffliga skulle kunna betraktas som svar
på just dessa textställen, som vittnesbörd om att de uppfyllt sjunde och
åttonde budet. Påpekandet om makarna Kröger, att de »det bästa/ all’ sin
Nästa/ | Altijd giorde«, kan också förbindas med den avslutande raden i den
citerade passagen ur Luthers lilla katekes. Tolkningen ligger för övrigt ännu en
gång i linje med hur Drees beskriver de tyskspråkiga handelsmannatrycken
från samma tid. Just påpekandena om att adressaterna inte varit falska
förbinder han med den lutherska ortodoxins allmänt skeptiska inställning till
handel.5
Med stor försiktighet kan vi hävda att handelsmannahyllningarna bygger
på lutherska argument. Det gäller den lagetiska tendensen, den tydligare
––––––––
1
2

Den Svenska Psalmboken 1695, s. 1032.
Redan en slagning i det första bandets register ger tydliga signaler om vad som komma skall.
Uppslagsordet »handel« ger endast en hänvisning, medan de två underkategorierna »Th:s b:drägerij« ger två
och »[handelsbedrägeriers] Straff« ger en ytterligare. Uppslagsordet »Köpmän« ger inga hänvisningar, men
underavdelningen »Köpmens falskhet« ger tre, »[köpmäns falskhets] Straff« ger två och »[köpmäns]
Redelighet« – den enda hänvisningen som ger positiva associationer – ger en träff. Hänvisningen leder till en
utläggning över det åttonde budordet där författaren varnar handelsmän mot lögnaktighet och falskhet. Ordet
redlighet nämns dock inte (Laurentius Paulinus 1617, s. 428).
3 Laurentius Paulinus 1617, s. 365.
4 Ibid., s. 365–366. I andra bandet av Laurentius Paulinus skrift finns en större avdelning om köpenskap, där
första bandets lärdomar behandlas ännu utförligare. Den övergripande regeln är att handel aldrig får bedrivas
av vinstintresse utan endast och fullständigt måste bedrivas för att förse riket med de förnödenheter som
saknas (Laurentius Paulinus 1628, s. 774–784).
5 Drees 1986, s. 408–413.
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kristna utformningen, betoningen av handelsmannens ärlighet, makarnas
kyskhet och förhållandet till prästerskapet och till nästan. Denna tendens
skulle kanske inte framstå som betydelsefull om liknande resonemang inte var
mycket ovanliga i de skrifter som riktar sig till andra än handelsmän.1 Men just
därför är de värda en utförligare diskussion. Det kan vara värt att resonera om
orsakerna till att handelsmannaskrifterna skiljer sig från övrig tillfällesdiktning.
Handelsmannatryckens övergripande lutherska tendens skulle kunna betraktas
som en naturlig följd av den aristoteliska föreställningen att dygden är något
som framför allt återfinns hos adeln, eller att dygden åtminstone var olika för
adel och undersåtar. Detta ledde ju till att det endast var furstarnas dygder som
dygdelärorna beskrev. De aristoteliska texterna erbjöd helt enkelt inte tillräckligt
material för den poet som skulle hylla en ofrälse handelsman.
Den lutherska läran var däremot relativt utförlig i fråga om de lägre
ståndens plikter. Den poet som skulle hylla en handelsman hade helt enkelt
mer material att finna i denna tradition, vilket erinrar om Scaligers uppmaning
att hyllningspoeten kunde finna sina argument »långt borta« om de
närliggande inte framstod som lovvärt.2 Den lutherska tendensen i dessa
hyllningar skulle alltså kunna visa sig ha relativt prosaiska orsaker.
Vid närmare påseende har dock denna förklaring vissa besvärande sprickor.
För det första är de aristoteliska dygdelärorna faktiskt inte helt tysta om
undersåtarnas dygder. Den svenska Konungastyrelsen talade redan under 1300talet om nödvändigheten att undersåtarna visade lydnad mot sina herrar.3
Även en författare som Johan Skytte kunde inleda sin konungaspegel med en
hänvisning till de dygder som en skomakare måste äga: de som gör honom
skicklig på att tillverka skor. Det är heller inte endast adelsmän som hyllas med
utgångspunkt i den aristoteliska etiken. Gränsen går just mellan de texter som
riktar sig till handelsmän och de som riktar sig till andra, oavsett om dessa är
frälse eller ofrälse. Dessutom är det uppenbart att en av de viktigaste trossatserna
i den lutherska läran inte åberopas i handelsmannadikterna: påbudet att arbeta
flitigt i sitt jordiska kall. Skillnaden mellan handelsmannaskrifter och andra
tillfällestryck tycks framför allt bestå i att handelsmännen försvaras mot en
––––––––
1

Den omnämnda bröllopsskriften till Broor Andersson och Anna Tott som diskuterar de tio budorden som
ett rättesnöre är ett undantag (1621.2.27). Möjligen kan även en tidig bröllopsskrift som nämner att prästen i
Östra Husby, varit »snackfri« – ett adjektiv som kunde betyda »oanklagad« eller »fri från klander« – räknas hit
(1632.12). För ordet »snackfri« se SAOB, sp. S 7939.
2 Scaliger 1995, s. 64 [150b], min översättning.
3 En nyttig bok… 1964, s. 18–19, 77.
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outtalad anklagelse om girighet och falskhet medan andra hyllas för att de
varit skickliga yrkesmän – längre än så kommer vi inte utifrån de fyra bevarade
skrifterna.

Adelsmannen »hävdar sig genom att kalla sig dygdig«, skriver Peter Englund.1
När Hieronymus Kröger hyllades vid begravningen 1645 tog poeten fasta på de
egenskaper som handelsmän brukade hyllas för: deras kristlighet, deras
flärdfrihet och framför allt deras ostrafflighet. Men i ett avseende skiljer sig
begravningsskriften till makarna Kröger från andra tidiga handelsmannaskrifter:
poeten använder sig här av termen »dygd« för att beskriva dessa förtjänster. Till
viss del är det möjligt att återigen åberopa principen om decorum som en
förklaring: detta är den enda begravningsskriften. Samtidigt är det viktigt att
inte låta denna princip bli till ett universalmedel som så att säga får förklara
allt i tillfällesdiktningen. Det kan anmärkas att termen »dygd« används för att
beteckna hustruns egenskaper i samtliga handelsmannatryck – även bröllopsskrifterna.2 I skriften till makarna Kröger ger poeten begreppet dygd en ny,
utökad, betydelse. Därför är det första gången i en handelsmannaskrift fråga
om ett definierande resonemang, att poeten ger begreppet dygd en ny
definition. Men han griper tillbaka på samma typ av argument som i de övriga
trycken; i detta avseende är det inte fråga om några nyheter. Skriftens
lärdomar är, i samma mån som i de tidigare skrifterna, hämtade från den
lutherska läran. Innebörden av själva begreppet dygd har därigenom inom
ramarna för denna skrift förändrats. Antagligen är det omedvetet av poeten
och naturligtvis är det inget som gav några djupa spår i kulturen i övrigt. Men
skriften kan betraktas som startskottet på en kamp vi skall följa i bokens
fortsättning. Från och med nu »kallar sig« även handelsmännen för dygdiga.
Och därmed tar vi steget vidare, till en tidpunkt när handelsmännen ganska
plötsligt blivit storkonsumenter av tillfällespoesi: 1670-talet.

––––––––
1
2

Englund 1989, s. 88.
I den äldsta skriften är förhållandet inte helt säkert. Arket är defekt, men i de bevarade delarna används
termen dygd inte om brudgummen, och det förefaller som om de förlorade delarna inte har behandlat parets
förtjänster, utan äktenskapets gudomliga ursprung. Bruden däremot, karakteriseras i rubriken (med största
sannolikhet – ordets första bokstäver saknas) som »[dyg]derijk«.
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1670-talet
Skickliga yrkesmän och kristliga handelsmän

Det var strax efter 1600-talets mitt som tillfällesdiktningen fick sitt riktiga
genombrott i den svenska kulturen. Från seklets sex första decennier har omkring
14 skrifter per år bevarats. Därefter är de 215 per år – nästan 20 gånger fler.1
Samtidigt ökade andelen svenskspråkiga tryck, för att från och med 1670-talet
utgöra en majoritet.2 Under samma tid blev också antalet dikter som riktade
sig till handelsmän fler. Från 1650-talet finns fem svenskspråkiga tryck bevarade
på Carolina Rediviva; två decennier senare är antalet nästan uppe i 90.
Under samma tid blev Sverige en stormakt. Utrikespolitiskt, militärt,
ekonomiskt och administrativt skedde en ganska snabb utveckling – landet
blev en kraft att räkna med i internationella sammanhang. De ständiga krigen
innebar naturligtvis tunga bördor för en stor del av befolkningen, men på
kulturens och tankens område präglas hela seklet av en ganska stor blomstring.
Nya universitet bildades, utländska lärde kom till landet – och svenska
studenter reste utomlands för att återvända med nya kunskaper. På många sätt
knöts landet till en europeisk kultursfär. Under seklets sista två decennier
utvecklades dessutom landet till ett envälde – kung Karl XI blev en härskare av
Guds nåde. Detta innebar att adelns politiska makt minskade, samtidigt som
vissa släkter drabbades hårt ekonomiskt när kronan drog tillbaka donerade
gods.3 Den kulturella utvecklingen under seklet är en orsak till att tillfällespoesin
växte sig större. Den ökade statuskonkurrensen som följde av de politiska
förändringarna är en annan. Däremot innebar förändringarna, som vi kommer
att se, ganska lite för vilka moraliska ideal som fördes fram i tillfällespoesin.
––––––––
1
2
3

Burman 1990, s. 97.
Ståhle 1975, s. 293.
För en utförligare introduktion till ovanstående se Larsson & Österberg 1991, s. 68–184.
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Under seklets andra hälft etablerades alltså handelsmännen på allvar som
mottagare av tillfällesdikt. Samtidigt utvecklade poeterna en mängd olika
retoriska strategier för att bygga upp sina hyllningar. Följande kapitel syftar till
att beskriva dessa strategier. Före detta kommer dock, liksom i den förra delen,
ett kapitel om tidens viktigaste moralfilosofiska skiljelinjer och ett om dygdens
roll i den tillfällespoesi som riktade sig till andra än handelsmän. Men
inledningsvis presenteras handelsmännens och deras lovprisares situation
under 1670-talet samt några nya inslag i 1670-talets poetik.
Framställningen bygger på en genomgång av samtliga handelsmannatryck
från 1670 till 1680, samtliga övriga tryck från år 1680 samt nedslag i
diktningen från 1690-talet. Dessutom har jag tittat närmare på den samlade
tillfällesdiktningen av några av tidens mest framstående tillfällespoeter, Lars
Lucidor Johansson och Samuel Columbus.

Poeter och adressater
De svenska städernas folkmängd fortsatte att öka under hela 1600-talet, även
om utvecklingen mattades av ungefär från århundradets mitt. Vid 1650 uppgick
de svenska stadsborna till ungefär 117 000; mot slutet av seklet var de ungefär
165 000.1 Men handelsmännen förblev en liten del av städernas invånare.2 Det
har exempelvis beräknats att endast ungefär fem procent av Västerås invånare
var handelsmän 1695.3 Det förefaller därmed som om den snabba ökningen av
antalet handelsmannatryck framför allt beror på att seden i sig blev vanligare.
Det är fortfarande svårt att säga något bestämt om de enskilda handelsmännens
status. Precis som under seklets första hälft kunde epiteten köpman och
handelsman åsyfta en vid skara personer från förmögna grosshandlare till
enklare hökare och krämare. Gränserna mellan dem var dessutom ganska
oklara.4 Det är också svårt att dra några slutsatser på basis av vad adressaterna
kallas på tryckens titelblad. Endast en kallas grosshandlare.5 I stort sett alla
andra kallas handelsmän eller köpmän. Bland mottagarna återfinns några av
tidens allra mest framskjutna handelsmän, såsom den mycket framgångsrike
––––––––
1
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Lilja 1996, s. 32.
Nováky 1993, s. 222–226.
Olsson 1988, s. 389.
Jämför Stadin 1979, s. 40–41.
1679.4.8.
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järnexportören David Leyel och storköpmannen Antonie Cleophas.1 Andra
har gjort mindre väsen av sig, och kan tänkas höra till en något blygsammare
kategori av handelsmän. Fortfarande gäller väl det antagande som gjordes om
skrifterna från seklets början, att adressaterna knappast tillhörde det lägsta
skiktet av handelsmän. Men härom går det alltså inte att säga något säkert.
Orsaken till sedens spridning bland handelsmännen står delvis att finna i
den ökande statuskonkurrensen inom landet, en konkurrens som inte minst
Stockholmsköpmännen tog en stor del i. Men spridningen kan också ses som
ett utslag för att handelsmännens ställning förbättrats.2 Poeterna färdigställde
ju inte sina alster av ren och skär människokärlek. Handelsmannadiktningens
ökning visar att de hade fått mer att vinna på att uppvakta handelsmän. Om
vinsten bestod i ekonomisk ersättning eller något annat är det svårt att uttala
sig om i de enskilda fallen. I alla händelser får vi anta att skälen generellt sett
var ungefär desamma som vid seklets början.

Tillfällespoesi, poetik och retorik
En av 1600-talets viktigaste förändringar vad det gäller tillfällespoesins teoretiska
bakgrund, dess retorik och poetik, är att svenskans status som litteraturspråk ökade.
Ett uttryck för denna förbättrade ställning är Andreas Arvidis Manuductio ad
poesin Svecanam från 1651, den första svenska poetiken. Denna framställning
innebar emellertid inga avgörande nyheter förutom att den just var skriven på
svenska och för svensk poesi.3 Den innehåller dessutom relativt få anvisningar
som specifikt gäller tillfälleslitteraturen.4 Tvärtom behandlas denna typ av poesi
från en allmän ståndpunkt, och Arvidi uttrycker till och med en viss förvirring
inför fenomenet: »Ty lijka såsom vthi een Skogh äre många och åthskillige slags
Trää; så äre och vthi sådane Poetiske Skogar månge och åtskillige slags Poëmata.«5
Men på det hela taget upprepas lärdomar som tidigare fanns uttryckta i bland
annat Scaligers renässanspoetik och Opitz tyska barockpoetik.6 Principen om
decorum finns exempelvis uttryckt i regeln att den som skriver en »Heroisk
Dicht« bör se till »at vthi denna Dicht icke något ringa och förachtat inmänges«.7
––––––––
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7

1676.5.21; 1693.5.14. Jämför Müller 1988, s. 86–88.
Jämför Drees 1986, s. 417–418.
Malm 1996, s. vii.
Jämför Hansson 2000, s. 10.
Arvidi 1996, s. 24.
Jämför Hansson 2000, s. 56.
Arvidi 1996, s. 19.
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Som en följd av svenskans ökade status infördes också, som Carl-Ivar
Ståhle visat, nya versformer, ofta efter tyskt mönster.1 I vårt sammanhang
spelar dock denna förändring en obetydlig roll. De tongivande retorik- och
poetikhandböckerna förblev desamma: Vossius Elementa Rhetorica och
Scaligers Poetices Libri Septem hade sedan 1600-talets mitt rentav en stärkt
ställning i undervisningen.2 Det innebär att den poetologiska och retoriska
situation som tecknades i bokens första del i allt väsentligt fortfarande gällde
under 1670-talet.

––––––––
1
2

Ståhle 1975. Se även Burman 1990.
Hansson 1990, s. 5; Ridderstad 1975, s. 219.
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1. Nya och gamla
etiska läror

Den svenska etiska diskussionen förändrades inte heller särskilt radikalt under
seklets gång. De viktigaste etiska lärorna var fortfarande de aristoteliska och
stoiska dygdelärorna och den lutherska lagetiken. Den senare befäste i många
avseenden sin starka ställning i kyrka och stat, men den aristoteliska läran
förblev inflytelserik vid universitet och andra lärosäten.1 Ett viktigt verk i den
senare traditionen är naturligtvis Stiernhielms Hercules från 1658. Hercules fick
också många efterföljare, exempelvis Samuel Columbus Rådrijk från 1676.
Denna samling innehåller bland annat 13 dikter som var och en behandlar en
särskild dygd.2 Men liksom tidigare tycks skillnaden mellan de två etiska
traditionerna vanligtvis inte ha spelat någon större roll för dåtidens skribenter.
Det gäller också de två nyss nämnda författarna.

Naturrätt och ekonomiska doktriner
Under 1600-talets sista decennier vann också naturrätten insteg i Sverige, och
fick från och med 1660-talet en fast plats som läroämne vid universiteten. Men
det var Samuel Pufendorf som under 1670-talet i Lund gav läran den
utformning som skulle bli dominerande.3 Det var först under det följande
seklet som den Pufendorfska naturrätten fick en verkligt dominerande roll i
den moraliska diskussionen, men några av dess huvuddrag skall presenteras
redan nu. Först bör det kanske sägas att det inte var fråga om en »etik« i egentlig
mening, utan om en philosophia civilis, en lära om staten eller politiken.4
Naturrätten hade sin grund i fördragstanken, uppfattningen att människorna i
självbevarelsedrift och »av naturen« slutit sig samman i stater och frivilligt
överlämnat makt och myndighet till de styrande. Även moralen och dygderna
– i vissa avseenden till och med religionen – betraktades som verktyg för den
goda statens upprätthållande, vilket dock var något som i grunden låg i den
––––––––
1
2

Om den aristoteliska etikens dominans vid universiteten se Lindberg 2001, s. 227.
Columbus SD, vol. 1, s. 112–122. Likheterna mellan Rådrijk och Hercules i detta avseende har, som
Delblanc påpekar, uppmärksammats i Ekholm 1924, s. 113–114 (Delblanc 1961, s. 28).
3 Lindberg 1976, s. 16, 89.
4 Lindberg 2001, s. 219–227.
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enskildes intresse.1 I detta avseende avvek naturrätten från den lutherska
ortodoxin.2 Och medan aristotelikerna betraktade människorna som naturligen
ojämlika, rådde ett motsatt förhållande i naturrätten.3 På ett teoretiskt plan
skilde sig naturrätten alltså från både aristotelismen och lutheranismen. Men i
praktiken skilde sig naturrätten inte radikalt från någon av dem.4 De viktiga
dygderna var liksom förr gudfruktighet, lydnad, pliktuppfyllelse och att leva
»ärbart«. Skillnaden var – och så uppfattade även naturrättens förespråkare
saken – främst pedagogisk. Naturrätten var ett snabbare och mera effektivt
verktyg för moralisk undervisning därför att den teoretiskt sett var mer
enhetlig och allomfattande.5 Naturrätten kan dock – oavsett dess likheter med
andra etablerade läror – betraktas som ett nytt sökställe, ett nytt locus, där
tillfällespoeterna kunde finna argument till sina hyllningar.
Under 1600-talet utvecklades också nya ekonomiska teorier som ibland
hade konsekvenser för hur handelsmannens yrke uppfattades. I samtidens
litteratur framställdes samhället ofta metaforiskt som en människokropp och i
denna bild utgjorde köpenskapen kroppens ena – och mycket viktiga – ben.6
Ekonomiämnet – eller »hushållningen«, som den dåtida termen löd – var ju
vid denna tid inte alls så hårt skild från moralfilosofin.7 Den mest stringenta
och inflytelserika av dessa läror var merkantilismen. Merkantilisterna
uppfattade en positiv handelsbalans som nyttig och nödvändig för landets
välfärd, man menade med andra ord att exporten måste vara större än
importen – eller åtminstone inte motsatsen.8 Detta betyder att handel som
sådan kom att betraktas med blidare ögon. Men handeln måste också bedrivas
med ansvar och med siktet inställt på nationens bästa. György Nováky har
talat om »den ansvarsfulle handelsmannen«, en köpman som inte endast skulle
vara kunnig och insatt, utan framför allt lojal mot fäderneslandet. Även om
dessa nya läror inte var etikhandböcker uttryckte de en uppfattning om hur
––––––––
1

Dygden knyts alltså enligt naturrätten helt till samhällsnyttan, även om dess främste företrädare i Sverige,
Samuel Pufendorf, i och för sig indirekt också relaterar dem till Gud i egenskap av naturens skapare. Se
Lindberg 1976, passim, s. 89. Jämför Lindroth 1975–1978, band 3, s. 515. Nils Ekedahl visar också hur ett
samhällsnyttoideal blir viktigt i predikokonsten – särskilt hos Haquin Spegel – under 1600-talets andra hälft
(Ekedahl 1999, s. 208–212, jämför s. 46).
2 Jämför den lutherska naturrättskritik som refereras av Ekedahl 1999, s. 85.
3 Jämför Lindberg 2001, s. 219, 223–224.
4 Naturrättens förespråkare framhöll ofta kontinuiteten med äldre moralfilosofi (Lindberg 1976, s. 80).
5 Lindberg 1976, s. 84–88.
6 Nováky 1993, s. 215–232.
7 Magnusson 2001, s. 9–23. Jämför Frängsmyr 1971–1972, s. 218–219.
8 Merkantilismen presenteras – och problematiseras – i Magnusson 2001, s. 25–50.
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»god« handel skulle utövas. De utgör därmed nya möjliga sökställen där
tillfällespoeterna kunde finna argument för sina hyllningar. Handelsmannen
kom att åläggas ett tungt ansvar. Stor vikt lades vid hans karaktär. Han borde
vara ärlig och pålitlig, och han borde vara väl förfaren i sitt yrke.1 Det
sistnämnda är särskilt värt att uppmärksamma, eftersom det utgör ett etiskt
krav på att handelsmannen skall vara skicklig. Det är mot denna bakgrund
som vi måste läsa Schering Rosenhanes brev till sonen Johan – som var på
studieresa i Holland i början av 1660-talet – med uppmaningen att lära sig allt
om köpenskap, och återvända till fäderneslandet som en skicklig köpman.2
Men även om merkantilisterna värderade handeln högt och ägnade en del
kraft åt att lägga fram riktlinjer för hur handel borde bedrivas, var alltså de
krav som denna lära ställde i viss mån desamma som den lutherska lärans. I
detta avseende innebar inte heller merkantilismen något genomgripande nytt.
Vi kan påminna om att den ramistiske lutheranen Laurentius Paulinus Gothus
– som knappast kan beskrivas som handelsvänlig – också menade att handel
var nödvändig eftersom varje region inte har allt den behöver.
Över huvud taget är ärlighet en plikt (eller dygd) som tycks åligga
handelsmän i särskilt hög grad. När Samuel Columbus talar om dygden
Veritas, sannfärdighet, i sin diktsvit Rådrijk från 1676 fylls hans språk med
anspelningar på en viss yrkesgärning:
Mäd Sanning elljest faar/ i Handel och i Wandel/
Ty rätt och sanning blijr din Credits Hierte-Sandel […]3

Passagen är inte helt genomskinlig, men associationen från sannfärdighet till
handel förefaller lika självklar som när Laurentius Paulinus ett halvsekel
tidigare nämner handelsmännen som särskilt utsatta för att bryta mot det
åttonde budordet »Tu skalt icke bära falskt witnesbyrd emod tin Nesta«.4
Innan vi närmar oss handelsmannaskrifterna är det dock nödvändigt att
återvända till de skrifter som riktar sig till andra adressater. Följande kapitel är
en kort presentation av hur begreppet dygd användes i dessa skrifter 1680.
––––––––
1
2
3

Nováky 1993, s. 215–232.
Se Göransson 1951 och de där citerade breven (s. 69). Jämför Gustafsson 1959, s. 37 not 9.
Columbus SD, vol. 1, s. 121. Uttrycket »Hierte-Sandel« är, som Bernt Olsson påpekar i kommentaren till
Columbus text, märkligt, men kan möjligen syfta på sandelträdets doft. »Ordvalet kan ha dikterats av likheten
sandel–sann. Det kan också vara ett feltryck för Hiertes-Andel.« (Columbus SD, vol. 1, s. 121.) En möjlighet är
också att Columbus åsyftar handelsvaran sandelträ, som här får fungera som säkerhet för en kredit, liksom
»rätt och sanning« i bästa fall kan göra.
4 Laurentius Paulinus 1617, s. 428.
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Skrifter till andra än handelsmän

De flesta av de svenskspråkiga skrifternas manliga adressater var 1680 fortfarande
ämbetsmän – särskilt adliga – med något slags anknytning till universitetsvärlden.1
Men seden hade på allvar börjat sprida sig utanför de högutbildade grupperna.
Till exempel hade militärerna blivit ganska vanliga bland adressaterna. Orsakerna
till denna spridning var flera, bland annat den skärpta statuskonkurrensen
inom landet. Men man ville också efterlikna – och helst överglänsa – den
utländska adeln som en del i stormaktspolitiken. Att uppvaktas av tillfällespoeter var ett sätt att uppnå detta mål, även för en officer.2
Huvuddelen av hyllningarna följer fortfarande det aristoteliska mönster
som tecknades i bokens första del, även om de möjligen blivit mer allmänt
hållna. Utförliga diskussioner av den typ som fördes i bröllopsskriften till
makarna Skytte och Näffue 1606 saknas helt. Ibland används epitet som
»dygdig« eller »kristlig« utan att betydelsen alls definieras.3 Detta kan tolkas på
flera sätt, exempelvis som ett uttryck för att termen uppfattades som mindre
mångtydig än tidigare – preciseringar var helt enkelt inte nödvändiga. Det
skulle också kunna vara tvärtom, att dygd helt enkelt betraktades som något
hedervärt i så allmän bemärkelse att begreppet gick att använda hur och när
som helst.
Trycken från 1600-talets slut uppvisar möjligen ett något starkare kristet
inslag än under seklets första hälft. Exempelvis finns skrifter som utan att
närmare bestämma betydelsen framhåller att en avliden fört ett kristligt
leverne.4 Dikter som framhåller en stoisk världsfrånvändhet som ideal
förekommer också, men de förblir ovanliga. Liksom tidigare är det framförallt
när poeterna skall klaga över dödsfall eller trösta de efterlevande som de
tillgriper det stoiska tankegodset – inte när de hyllar adressaterna. I tryck till
adelsmän förekommer det i stort sett inte alls.5
––––––––
1

Även bland handelsmännen kan det naturligtvis ha funnits studerade personer, men det framgår
uttryckligen endast i en enda av de handelsmannaskrifter jag har återfunnit (1677.1.25).
2 Drees 1986, s. 10, 33, 55–65.
3 Till exempel i 1680.11.7.
4 Se till exempel 1680.1.15 och 1680.10.28.
5 Jag har endast funnit en adelsmannaskrift som hyllar ett sådant ideal, 1680.9.21b. Jämför 1680.1.14.
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På det hela taget är det fortfarande en aristotelisk etik som ligger till grund
för hyllningarna. Dygden framställs som något de hyllade personerna har lärt
sig, samtidigt som den betraktas som en särskilt adlig egenskap – åtminstone i
skrifter till frälse adressater. De flesta hyllas framför allt för att de varit kunniga
i sina sysselsättningar eller yrken. Dygden är en aktivitet i staten, en
skicklighet i den uppgift man är satt att utföra, som ämbetsman, lärd krigare
eller hantverkare.1 Samtidigt som dygden är till nytta för fäderneslandet eller
samhället, framhåller poeterna gärna att den också lett till adressatens egen
framgång. Dessa aristoteliska grundpelare bär fortfarande upp större delen av
den svenska tillfällesdiktningen. Hyllningarna följer samma typ av bevisande
resonemang som under seklets första hälft. Det är med andra ord fråga om att
lägga fram fakta, inte om att omtolka begreppet dygd.
I en begravningsdikt över en adlig domare möter flera av de typiska
aristoteliska föreställningarna:
Här vppå Båren ligger idag en Man för wår ögon/
Uthaff Högloflig Ätt/ en Man vthaff gyllenne gåfwor/
Aff hög wijsheet och Dygd/ en Man aff stora förtienster […].2

Först av allt binds alltså dygden till den avlidnes börd. Men poeten går vidare
med att framhålla att den hyllade alltid själv vinnlagt sig om att odla sina
förtjänster genom flitiga studier:
Ty han ifrån sin första daa’r hafwer altijdh idkat/
At genom studier grundelig Wijßdom kunnat intaga/
Så at [som skedt] han vprichtigt wårt Fosterland tiäna
Kunde och med Iustitiens Bärling emotstå orätten […].3

Här är det två av kardinaldygderna som ligger till grund för berömmet:
prudentia och justitia eller vishet och rättrådighet. Dygderna kan naturligtvis
förbindas direkt med den avlidnes ämbete. Justitia betraktades av de
aristoteliska renässanshumanisterna som en av de viktigaste för en högt
uppsatt tjänsteman, och den nämns också ofta i tryck till adliga ämbetsmän.4
––––––––
1
2

Iakttagelsen stämmer väl med Hanssons studier av Lucidors tillfällesdiktning (1975, s. 93).
1680.2.22b. Exempel på andra adelsmannaskrifter som framhåller vishet eller boklig lärdom är 1680.2.22a;
1680.9.21a; 1680.12.12; 1680.2.29; 1680.10.31.
3 1680.2.22b. Den sista raden är oklar. Möjligen är »Iustitiens« feltryckt för »Iustitien«. I så fall blir
betydelsen att herr Bärling med hjälp av denna dygd lyckats motstå orätten. Klamrarna är originaltryckets.
4 Justitia eller rättrådighet nämns exempelvis i 1680.9.21a; 1680.9.21c. Dygdens roll i den aristoteliska etiken
framhålls i Skinner 1978a, s. 126 och 229. Jämför Vanderjagt 1981, s. 36 och 45.
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Men liksom tidigare under seklet är det inte endast adliga adressater som
hyllas enligt de aristoteliska linjerna. I en bröllopsskrift till en landssekreterare
hävdar poeten att brudgummens »lofwärde Dygder« både härstammar ur hans
»ursprung«, det vill säga hans härkomst, och ur hans flitiga studier. Och det är
framför allt hans förstånd och »Ingenio« som beröms – egenskaper som hör
samman med adressatens ämbete. Han påpekar att brudgummen redan nu
vunnit en välförtjänt »Ähregrad« – antagligen åsyftas hans höga ämbete – men
att karriären säkerligen inte är slut i och med detta.1 Dispositionen följer
poetikhandböckernas modell för hyllningsdikter genus – institutio – actiones,
börd – uppfostran – gärningar, och det är den aristoteliska etikens grundpelare
som är berömmets utgångspunkt.
I de citerade trycken är det intellektuella kvaliteter som ligger till grund för
hyllningen. Detta gäller liksom tidigare under seklet en stor del av tillfällestrycken,
särskilt när adressaterna har anknytning till universiteten.2 En professor i
retorik beskrivs vid sitt bröllop som »en Man som är Höglärder […] Som läsit
har sin Book; som väl förstår sin saak«.3 En nyutnämnd rektor hyllas som
»högvis« och »höglärd«.4
I och med att tillfällesdiktningen fått en större spridning bland militärer,
har också »krigiska« dygder blivit mer framträdande. Många dikter nämner
mod på slagfältet.5 Men tapperhet är i lika hög grad som boklig lärdom ett
slags duglighet i ett visst yrke. Det är med andra ord fortfarande en aristotelisk
inställning som bildar berömmets teoretiska utgångspunkt. Ett exempel kan
hämtas från greven och generalen Carl Gustaf Wrangels begravning:
Nu ropa mången med sorg: See/ Wrangel dhen store Hielte!
Borta är nu en fast borg/ som döden dhen grymma kull stielpte;
Fienden war han en skräck/ dhe månde för honom undwika/
Jagh säger rätt uthan gäck/ ey finner Du sådan hans lijka/
Seger han hemburit mång har/ Swerige alt til stoor ähra/
Offta giort fienden bång/ ia/ offta och så förfähra […].6

––––––––
1
2
3
4
5
6

1680.2.12. Andra tryck som hyllar ofrälse adressater på liknande sätt är 1680.6.24; 1680.12.16a; 1680.2.17.
Se exempelvis 1680.10.21a och b.
1680.
1680.12.14a.
Till exempel 1680.3.14a; 1680.8.1; 1680.10.11; 1680.11.23; 1680.12.1a och b.
1680.12.1a.
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I en begravningsskrift över en ofrälse kapten utropas: »Du edle tappre Man/
manhafftigh i din Lefnad«.1
Under 1600-talet förändrades, som Lars Gustafsson visat, det adliga idealet
till att bli alltmera bokligt. Det växte fram ett dubbelt ideal om sapientia et
fortitudo, klokhet och tapperhet.2 Föreställningen hade en förebild hos de
italienska renässanshumanisterna. Även krigaren borde, som Baldassare
Castiglione betonade i Il Libro del Cortegiano (Hovmannens bok) från 1528, äga
intellektuella och konstnärliga färdigheter.3 Men förändringen hängde också
ihop med framväxten av en större förvaltning. Kronan fick helt enkelt behov
av fler bildade ämbetsmän.4 I tillfällesdiktningen är utvecklingen snarast den
motsatta, krigiska dygder förekommer allt oftare under seklets gång. Med
tanke på att tillfällesdiktningen har sitt ursprung i den lärda världen, och först
med tiden började riktas till adressater utanför dessa led, är denna förändring
förklarlig. Förändringen kan också paradoxalt nog bero på att det bokliga
idealet blev starkare. När det blev viktigare även för militärer att lägga sig till
med intellektuella intressen så blev de mer intresserade av att tillägnas
tillfällesdikter vid högtidliga tillfällen.5
Föreställningen att dygd innebär att vara skicklig i ett ämbete eller ett yrke
är ofta förbunden med tanken att dygden kommer fäderneslandet till godo.
Många tillfällestryck från 1680 lägger fram bevis på detta förhållande, även om
de också – men med mindre intresse – ser dygden som en religiös plikt.6 Ingen
text använder däremot det aristoteliska begreppet »det högsta goda« för att
beskriva dygdens följder. Texterna innehåller dock utförliga beskrivningar av
hur dygden kommit den hyllade till nytta genom världsliga framgångar,
exempelvis genom en adelstitel.7 Men dygden betraktas samtidigt som något
som följer av adel, eller som det står i en begravningsdikt: »At folck aff höge
stånd/ dhe högste Dygder fåå.«8
Det finns dock en grupp som inte längre hyllas enligt aristoteliska linjer:
––––––––
1
2
3
4
5

1680.4.18.
Gustafsson 1959.
Skinner 1978a, s. 122. Jämför Josephson 1949, s. 201–211.
Gustafsson 1959, s. 20.
Hansson (1975, s. 93) har dock som påpekats visat att Lucidor framhöll krigiska dygder även till adressater
som inte alls var verksamma inom den militära banan. Förklaringen får därför betraktas som i viss mån
provisorisk.
6 Se exempelvis 1680.9.21c; 1680.12.12; 1680.12.1b.
7 Till exempel 1680.2.22b; 1680.3.14b; 1680.12.1b; 1680.8.1.
8 1680.12.14b. Förändringen mot ett mindre ensidigt »krigiskt« ideal inverkade heller inte på föreställningen
att adel och dygd på något sätt hör samman. Se Gustafsson 1959, s. 17.

123

1670-talet

kvinnorna. I 1680-talets tryck är det ovanligt att kvinnor framställs som
skickliga. I stället framhålls lydnad och underdånighet gentemot mannen. En
representativ bröllopsskrift intygar:
Reen Kyskheet/ Tucht och Blygd/ med en Gudzfruchtan sann/
Ähr Jungfrwrs bästa Skatt/ som the tilför’ en Man.1

Hennes plikter mot maken framställs i 1680 års texter inte längre som
dugligheter. Det handlar endast om att hon lydigt skall böja sig för hans vilja.
Samtidigt ökar betoningen av kvinnornas kristna dygder väsentligt, och många
skrifter tar endast fasta på förhållandet till Herren.2 I en bröllopsskrift
gratuleras brudgummen för att han vunnit en hustru som sätter »Näst Gudh
ehr ähra«.3
Dessa hyllningar följer därmed ett annat argumentationsmönster än
kvinnohyllningarna från seklets början. Då var det framför allt fråga om att
visa att hon ägde den aristoteliska formen av dygd. Men nu bygger poeterna
alltså sina hyllningar på en annan typ av moralfilosofisk grund, på lagetiska
snarare än dygdeetiska argument. Argumentationsmässigt är det fråga om att
poeterna för in saken under ett annat begrepp, ett överförande resonemang.
Förändringen är avgörande, och hänger sannolikt ihop med det nya kvinnliga
svaghetsideal som växer fram från denna tid. Enligt detta ideal, skriver Kekke
Stadin, »skulle kvinnan vara en fin, ömtålig varelse, upphöjd på en piedestal«.4
En sådan norm kan naturligtvis svårligen förenas med ett dygdeideal av
aristoteliskt slag.
Men för männen handlar det fortfarande om att vara skicklig och därmed
framgångsrik i yrkeslivet. Idealet sammanfattas sentensartat i en skrift till Axel
Oxenstierna:
Den ett odödligt Nampn wil här på Jorden ärfwa/
Han måst med Book och Swärd det söka at förwärfwa […].5

Raderna blir ett slags matris för den följande framställningen:

––––––––
1
2

1680.3.31.
Exempelvis 1680.12.14b som framhåller en friherrinnas starka tro, kristliga tålamod, givmildhet och hennes
flitiga lyssnande till Guds ord.
3 1680.11.30.
4 Stadin 1993, s. 187.
5 1680.3.14a.
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Den för sitt Fader-Land med modigt Hierta strijder/
Hans Wärja och hans Weett/ hans Tapperheet utsprijder:
Men den som rädder är/ doch går med Mars i Dantz
Han kommer sällan hem med någon LagerCrantz
Och som man Lärdom ey i en blööt Säng kan finna/
Så kan man och wid Bord ey Crantz och Seger winna.
Den alddrig skiuta lärt han måhlet sällan får/
Den intet har försöcht odödligheet ey når.
Men Wijßdom är som lär när Krig och Örlig tränger/
Ty vtaff wijsa Rådh all werldens Wälfärd hänger/
Hur’ man försichtigt skal rätt taga Swärd i Hand
Emoot sin Fijend’ gåå/ förswara Folck och Land.
Ty hwad ey Swerdet kan/ kan Wijsheet bäst uthrätta […].

Dikten elaborerar och exemplifierar genomgående de två dygderna tapperhet
och vishet. I det följande fortsätter poeten sin teckning av vad visheten kan
betyda för krigskonsten. Och till sist kan poeten naturligtvis intyga att herr
Oxenstierna alltid gått dygdens väg:
Af Wijßheet/ Dygd/ Förstånd hwar man honom lofwer;
Den för sin höga Rådh/ har altijdh warit stoor […].

På det hela taget är det framför allt dessa aristoteliska föreställningar som
ligger till grund för 1680 års tryck. Mot bakgrund av de förändringar som
präglade Sverige i övrigt under seklet är det anmärkningsvärt hur stabila de
moraliska föreställningarna tycks vara. Kontinuiteten med seklets tidiga
skrifter är påtaglig. Dygden är fortfarande en duglighet som adressaterna lärt
sig, som utövas i ämbetet och som resulterat både i fosterlandets välstånd och i
adressatens egen framgång. Framför allt är dygden något som hör till
samhällets mest förnäma. Dygden är – och här kan det vara värt att upprepa
formuleringen ur skriften till Axel Oxenstierna – något som utövas med »Book
och Swärd«.

Om adelsmän och krigare alltså vid 1600-talets slut på olika sätt förknippas
med dygd, så gäller närmast motsatsen för handelsmännen. I en bröllopsdikt
till greve Gustaf Moritz Lewenhaupt och Görwell Sparre från 1678 används
köpmannen som kontrast mot de båda dygdiga makarna:
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Såsom en Kiöpman sin Gaat-Bod Stofferar/
Pryder medh Warur all Rummene full/
Konstigt medh Orden han Godzet wärderar
Såsom alt glimmand’ dhet woro wärdt Gull.1

Köpmannens beteende står här som ett exempel på hur skenet kan bedra.
Hans falskhet tas för given: »Såsom en Kiöpman«. Riktigt så illa är det kanske
inte alltid. Vid Karl XI:s begravning 1698 publicerade Gunno Eurelius Dahlstierna
tidens kanske mest ambitiösa tillfällesdikt, Kunga skald.2 Den är visserligen
mer genomarbetad än de flesta som nämns i denna avhandling men den hör,
som Börje Räftegård påpekat i sin omfattande monografi om dikten, ändå till
tillfälleslitteraturen.3 En stor del av den allegoriska dikten upptas av de tal som
»fyra raske Männ« – representanter för de fyra stånden – håller med anledning
av dödsfallet.4 Den »Yppersta« av dem är en adelsman utmärkt av sitt »hiältemod«.5 Han ägnar större delen av sitt tal åt att framhålla konungens krigiska
bedrifter. Sedan talar en värdig man i svart fotsid kappa, en man i vars ögon
man kan läsa nitälskan, och »hwars Åhr ha gett Wijsheet och Ähra« – en
präst.6 Han framhåller konungens gudsfruktan, enträgna bedjande, hans
kyskhet – en dygd som sällan ses hos konungar – och hur han skänkt Sverige
fred. Adelsmannen och prästen får alltså dels uppvisa de dygder som hör till
respektive stånd, dels hylla konungen för dessa dygder. Den tredje talaren är
borgerskapets representant, en man »som mäst i hafwet Speglar | Sins Handels
wijda lopp« – en handelsman. Poeten framhåller handelsmannens nytta för det
svenska riket. Han seglar över de farligaste vatten »At henne giöra rijk aff all
den mykna Låån | som wijda jorden geer«.7 Handeln i sig värderas alltså högt.
Men vi kan samtidigt lägga märke till att det inte på något sätt är tal om
handelsmannens moraliska förtjänster, något som blir särskilt tydligt om
beskrivningen jämförs med hur prästen och adelsmannen framställs. Handelsmannen håller – intressant nog – det längsta talet.8 Den större delen av talet
––––––––
1
2
3

1678.4.16.
Dahlstierna SD, vol 1, s. 49–143. Se Johannesson 1968, s. 274.
Räftegårds studie ägnas bland annat åt att visa att olika partier i Dahlstiernas dikt kan räknas till skilda
genrer. Med hänsyn till funktionen är det dock, som han påpekar inledningsvis, fråga om »en tillfällesdikt, en
gravdikt, skriven med anledning av Karl XI:s begravning« (1971, s. 11). Jämför Johannesson 1968, s. 276.
4 Dahlstierna SD, vol 1, s. 88 (r. 883). Räftegård påpekar hur nogsamt Dahlstierna har rättat sig efter
retorikens regler i kompositionen av de fyra männens tal (1971, s. 99–106). Jämför Johannesson 1968, s. 276.
5 Ibid., s. 89 (r. 889–896). Adelsmannens tal upptar s. 90–97 (r. 929–1088).
6 Ibid., s. 89 (r. 897–904). Prästens tal upptar s. 97–106 (r. 1089–1312).
7 Ibid., s. 89 (r. 905–912). Se Lamm 1946, s. 94–48.
8 Dahlstierna SD, vol 1, s. 107–122 (r. 1313–1656).
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beskriver hur han på sina resor runt världen möter andra människor som
hyllar konungen. Hans tal är, som Räftegård påpekat, uppbyggt enligt ett
välkänt retoriskt mönster, »hela världen sjunger [konungens] lov«.1 En adelsman
i Batavia får framhålla kungens hjältemod och förmåga att stifta fred i
världen.2 En invånare i »Det Nyia Helsingborg och Wasa«, får tala om hur han
skickat biblar och »Lärde Män/ som här den rena Christendom | Sko öfwa« till
de utvandrade svenskarnas glädje och till indianernas frälsning.3 Konungen,
som samhällets mest förnäma representant, uppvisar därmed samtliga de
dygder som prästen och adelsmannen uppvisar var för sig. Handelsmannen
själv får å sin sida inte stå för något direkt beröm; däremot skildras hans stora
förtvivlan när han nås av dödsbudet.4 I stället får en sjöman han möter
uttrycka sin förundran över att han inte omedelbart förstår varför utlänningar
ägnar sig åt att dricka konungens skål:
Swänsk ästu; och weet ey hwad Godt oß haffwer giort
Din Stora Kung; för den sig buga alle länder?5

Argumentet får inte hårdras – inte heller den fjärde talaren, bonden, framställs
som ett moraliskt mönster. Men det är ändå slående att trots att handeln i
denna dikt framställs som nödvändig för rikets blomstrande så betecknas inte
handelsmannen som god eller dygdig, och det tal han håller behandlar
egentligen aldrig handel, utan snarare resor. Det beröm han framför kommer
hela tiden från andra. Dahlstierna upprättar därmed genomgående ett slags
avstånd eller en skiljevägg mellan handelsmannen och dygden.
Dahlstiernas stora tillfällesdikt representerade eller manifesterade inte den
»allmänna« åskådningen i högre utsträckning än de mindre ambitiösa
handelsmannaskrifterna gjorde. Även denna dikt fyllde ett konkret och direkt
syfte: att hylla den avlidne konungen och hans son. Författaren försökte
naturligtvis finna de bästa argumenten för att lyckas med sin uppgift.
Uppenbarligen fann han att handelsmannen och dygden inte behövde eller
borde kombineras för detta ändamål. Ännu 1698 hörde dygden tydligen
––––––––
1

Räftegård 1971, s. 114. Johannesson framhåller att köpmannens tal inom dikten bland annat fyller
funktionen att skildra Karl XI:s utrikespolitik (1968, s. 284).
2 Dahlstierna talar egentligen om den »Yppersta« i Batavias fästning, men det är denna term som han
tidigare i dikten använder om den svenske adelsmannen. Dahlstierna SD, vol 1, s. 111–112 (r. 1423, 1425, 1433–
1440).
3 Ibid., s. 115 (r. 1500–1504).
4 Ibid., s. 121 (r. 1633–1640).
5 Ibid., s. 109 (r. 1362–1363).
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framför allt till de högre stånden, och var i många avseenden fortfarande de
egenskaper som gjorde krigaren, den lärde, ämbetsmannen eller prästen
särskilt skickliga på deras respektive uppgifter.
En av de mest ambitiösa handelsmannaskrifterna från 1670-talet är en
allegori över hur kärleken uppkommer hos människorna. Dikten är skriven på
hexameter, och det råder inga som helst tvivel om vilken dikt som är
författarens förebild. Texten inleds liksom Stiernhielms Hercules med en
skildring av en ung ädel man i tvivel om hur han skall leva. Och liksom i den
äldre dikten är det tydligt att dygden hör till vissa specifika yrken:
Telephus kiäck vthaff Dygd vthaff Mood och manligit Hiärta/
Öfwandes sig framgeent med Wärja/ Pistoler och Krijgztyyg […].1

Till och med här, i en handelsmannaskrift, är dygd något som framför allt hör
samman med krigskonst och mod på slagfältet. Men i och med detta har vi
också gått över till en annan typ av adressater: köpmännen. Det är dags att se
hur poeterna bar sig åt för att – trots allt – visa att dessa var värda att hyllas, att
de var mönster av dygd.

––––––––
1

1674.4.
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Handelsmannatrycken

Mycket förblev sig som synes likt i tillfällespoesin under 1600-talets sista
decennier – trots den sociala och politiska utvecklingen. Också 1670-talets
handelsmannaskrifter bekräftar och förstärker på det hela taget den bild som
tecknades i bokens första del. Handelsmän hyllas fortfarande framför allt för
att de bedrivit sin handel utan att skada andra, eller för att de lyckats att »med
ingens undergång sin bärgning fånga« som det heter på ett ställe.1 Endast
hälften av handelsmannadikterna från före 1650 innehöll en hyllning av
adressaten. Ungefär samma proportioner råder i 1670-talets tryck och mindre
än hälften av skrifterna diskuterar dygd. Däremot har hyllningarna blivit
utförligare och innehåller mer detaljerade resonemang. De är också mindre
försiktiga än tidigare. Men många av skrifterna har samma upplägg som de
tidiga 1600-talstrycken, och läsaren får förlåta om jag tvingas upprepa några av
de resonemang som fördes i avhandlingens första del.
Det följande kapitlet har fyra huvudavsnitt, som vart och ett tar sin
utgångspunkt i ett representativt tryck. Det första är ett slags introduktion till
de övriga. Här påvisas att handelsmannatrycken fortfarande ofta genljuder av
misstanken att köpmän är särskilt utsatta för vissa frestelser, särskilt benägna
att begå vissa synder. I de följande tre avsnitten beskrivs hur poeterna på olika
sätt förhåller sig till och ibland tar sig runt denna skepsis.
Först behandlas handelsmannatexternas stora strömfåra, de texter som
framhåller handelsmännen som ostraffliga och som mest erinrar om trycken
från 1600-talets första hälft. Här utvecklas diskussionen om tryckens närhet till
den lutherska läran. Därefter behandlas skrifter som framhåller handelsmännens
flitiga eller till och med skickliga arbete som grund för hyllningen, och hur
dessa egenskaper också förbinds med en luthersk etik. Sedan behandlas de
tryck som framställer handelsmannens yrkesvärv som jämbördigt med till
exempel krigarens eller den lärdes. Dessa tryck utvecklas ibland till ett slags
kritik av den aristoteliska dygdeetiken.

––––––––
1

1673.2.16.
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»I miugg och Lönde« – köpmannen som girigbuk
Vi ska börja ungefär där bokens första del slutade, i den misstänksamhet mot
handel som präglar en stor andel av handelsmannatrycken, och som resulterar
i att dessa ofta är uppställda som ett slags försvarstal. Handelsmannen i
Arboga, Peter Schaey, begravdes i Arboga »Up-Kyrkia« den 1 juni 1673. Bland
de hyllande befann sig vår kanske främste tillfällespoet, Lucidor »den
olycklige«. Skriften bär rubriken »Hiärtans Sorg/ Ok Siäla-Tröst«, och
innehåller två dikter. Vi skall närma oss den första av dem, en dikt som på
många sätt är typisk för 1670-talets handelsmannadiktning. Jag kommer att
kortfattat presentera hela dikten, men vi skall fästa oss vid något som snarast
framstår som en bisats, något poeten berör i förbigående och som uttryckligen
inte gäller herr Schaey utan endast andra handelsmän: att de är oärliga
girigbukar. Texten inleds med att författaren ursäktar sin misslyckade dikt:
I Fall Jagh intet så som sigh wäl borde skrifwer/
Ok Andan inte högt op på Parnassen drifwer:
I fall Jagh intet nogh besuckar thenna MANN
Som nu til Grafwen förs/ Så giör Jagh hwad Jag kan/
Ey som Jagh will ok böör/ för dy Jagh fritt bekenner/
At inte olycks-Fall (Eens Hierta så hårt spenner)
Som thet som skeer en Wän […].

Lucidor förklarar sin bristande poetiska förmåga med att han är alltför berörd
av vännens död. Liknande skildringar av poetens otillräcklighet, vad Curtius
kallar »blygsamhetsformler«, fick som han skriver en »ohyggligt stor utbredning« i den latinska medeltidslitteraturen.1 Därifrån har den också spritt sig in
i tillfällespoesin och förekommer i dikter till alla typer av adressater, från
Lucidors begravningsdikt till Dahlstiernas Kunga skald.2 Den uttryckta
blygsamheten har naturligtvis en retorisk funktion, den syftar till att skapa
vänligt inställda åhörare, och är inte ett uttryck för poetens verkliga uppfattning.
De följande raderna beskriver författarens egen sorg över dödsbudet, som
nådde honom just när han höll på att förbereda en gratulationsdikt för »en
liten SCHAEY«:
Men ah! Nu wandlas här all Frögd/ i Suck och Pust/
Min lager/ i Cypress, all Glädie/ blijr Olust.

––––––––
1
2

Curtius 1948, s. 91, min översättning.
Jämför Räftegård 1971, s. 18.
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Skildringen leder över i en allmän betraktelse över förgängelsen och ödets
växlingar. Men dikten återvänder snart till den avlidne. »Wist bör man klaga
ah!«, utbrister poeten, och går över till att skildra »thetta Lijk/ som nu i Jorden
gräfwes«. Och här följer vad som skulle kunna betecknas som en kort
dygdekatalog:
Mäd hwilket Redligheet i Stoft ok Mullen häfwes/
Mäd huilket Herrans Fruckt/ Rättwisan ok all Dygd/
Syns flyga Himmel åth/ ok vtaff börlig blygd
För Wärldens Argheet Sigh aldelses undan gömma/
Fördy at Jagh hwar Man (som Mann är) hörer dömma/
Om thenna Sälle Mann/ mäd maak-löst Äre-Rooß/
Ok sucka innerligst ah! At Herr Schaey sin Kooß
Som Swea så har tiänt/ at Han sin Konung trogen/
Ok altijdh tiänstigh fans/ moot allom redebogen/
Så långt som Dygden han/ then ingen giörd förnär
Then både Kong ok Knap/ Then Stadh ok Bygd hölt kiär.1

Herr Schaey har varit redlig, gudfruktig och rättvis, och den värld han lämnat
är ond och fylld av »Argheet«. Hans anseende är gott, eftersom han tjänat sitt
fädernesland och sin konung och alltid varit redo att hjälpa höga såväl som
låga, stad såväl som landsbygd. Lucidor påpekar också att han aldrig gjort
någon »förnär«. Detta argument utvecklas i de följande raderna:
Hur Han Sin Konung tiänt ok hela Swerges Rijke/
Mäd Huldheet ok mäd Troo/ (at få är honom lijke)
Weet huem som Honom känt/ ey så som mången giör/
Then gagnet vthi Munn/ i Näfwen Skadan för/
Ok fijker mäd all Flijt/ (men på sin egen Nytta)/
Then mehra häfwer kull/ än till at understytta […].

Lucidor inskärper att herr Schaey inte, »så som mången giör«, har sagt en sak,
men gjort något annat. Inte heller har hans flit syftat till egennytta. Och i den
sista raden påpekas än en gång att han inte skadat andra, utan alltid varit till
hjälp. Därnäst framhålls att han aldrig skrutit med sina egna förtjänster:
Mäd Alfwar söker/ Then sigh siälff will giöra stoor/
Ok Pipor skär män Han i tiocka Huaßen boor.

De följande raderna behandlar hans goda förhållande till överhet och
––––––––
1

Ordet »knap« hade vid denna tid närmast betydelsen »lågadel«, men bör väl här tolkas som en
omskrivning för samhällets mindre förnäma. Se SAOB, sp. K 1550.
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underlydande, alltså snarast ett intyg om att han varit god både som undersåte
i det politiska ståndet och som husbonde i hushållsståndet:
Hans Sinne war rätt-Sinnt/ Thet nogsamt The bewijsa/
Som wor hans Öfwer-Män/ ok alla samman prijsa/
Som Honom lyda måst/ Thenn undergifwen waer/
Bekienner at Hann mist Een Herre/ ok En Faer.

Temat utarbetas i de följande raderna, men nu är det återigen herr Schaeys
ostrafflighet som betonas:
Han hafwer när som tidt mißlyckte Åhren stulpit
Snart hela Landen/ sit Bruuks Folk lijk Fader hulpit/
Ey såsom ofta skeer/ mädh blåt Förslagh ok Rådh/
Ney hwad som tiänligst war mäd Rådh ok uti Dådh/

Han har alltså inte bara hjälpt till med goda råd, utan också i praktiken varit
ett stöd för sitt husfolk i dyrtider. De följande raderna är de sista som ägnas åt
att beskriva herr Schaeys förtjänster; därnäst följer en skildring av den stora
sorg som drabbat de efterlevande:
Dy finner mann ey Enn som ond om Honom dömmer/
Män rät aff hiertans grund/ frijmund Hans Dygd berömmer/
Hans öga utan flärd/ Hans Hierta utan Swijk/
Hans Mun förutan List/ Hans Hand af gäffmild rijk 1

Hyllningens sista rader är alltså ytterligare intyg om hans ostrafflighet: att han
inte varit flärdfull, att han inte varit svekfull, att han inte varit listig.

Lucidors begravningsdikt till Peter Schaey är typisk för tidens handelsmannahyllningar i fråga om vilka etiska ställningstaganden som ligger till grund för
hyllningen, vilka egenskaper som adressaten hyllas för och så vidare. Vi skall
emellertid inte fästa särskild vikt vid själva hyllningen som sådan, utan snarare
vid en (nästan) outtalad förutsättning för den. Precis som i handelsmannatrycken
från 1600-talets första hälft tycks denna text utgå från en misstänksamhet om
att handelsmännen skulle vara särskilt utsatta för vissa typer av synder eller
överträdelser. Lucidor påpekar flera gånger och på skilda sätt att adressaten
––––––––
1

Lucidor SD s. 327.

132

»Mäd fruchtan giör hans Budh«

inte varit svekfull eller egennyttig, att hans hjärta var, som det heter »utan
Swijk« och hans mun »förutan List«, eller helt enkelt att han »ingen giörd
förnär«. Redan dessa påpekanden vittnar om en viss skepsis mot köpenskaper
– och handelsmän – som sådana. På några ställen blir misstanken mer uttalad.
Herr Schaey har inte betett sig »så som mången giör«.
Den misstänksamhet som präglar Lucidors dikt till Peter Schaey är i själva
verket karakteristisk för 1670-talets handelsmannadiktning. Handeln ökade i
anseende under hela seklet, men det märks sällan i tillfällesdiktningen. De
flesta handelsmannahyllningar genomsyras av en misstanke om att
handelsmän i allmänhet är svekfulla och giriga, och själva hyllningen kan ofta
betraktas som ett svar på eller ett försvar mot denna misstanke. Den
handelsman som hyllas utmålas ofta som ett undantag eller en avvikelse från
normen. Handelsmannatexterna har med andra ord en närmast defensiv
kvalitet. De försvarar snarare än berömmer. Poeterna argumenterar ofta för att
just den handelsman de hyllar varit undantag som inte lockats att »sälia Siälen
bort/ för Sijdentygh och Gull«, som det står i en begravningsskrift.1
Ibland uttrycks helt öppet uppfattningen att handelsmän i allmänhet är
syndiga bedragare och utsugare. En bröllopsskrift till handelsmannen Erik
Eriksson Orre och Catharin Larsdotter Burman från 1676 kan citeras:
Godzet at fånga penningar många/ gör de sin flijt/
Brukar mång kroker/ som han är kloker/ vth til prophijt;
Frågar så Bönder/ i miugg och Lönde/ hwad de ha sälia?2

Nidbilden av den listige och svekfulle handelsmannen präglar köpmannadiktningen ända fram mot 1600-talets slut.3 Framför allt förefaller det vara
oärlighet och otyglat vinstbegär som är handelsmännens stora svagheter. I en
begravningsskrift från 1698 möter en misstänksamhet enligt just dessa linjer:
Wäll många finnas nu/ som dänna dehl förachta/
När de bedrägeri/ allenast eftertrachta/
J handell wandell all/ bedraga grannen sin/
För liten bothna här/ sig skaffa ewig pin[…].4

Naturligtvis leder dessa framställningar ofta över i att diktaren framställer
––––––––
1
2
3

1679.5.1b.
1676.6.18.
Enligt Drees präglades den tyskspråkiga tillfällesdiktningen ännu under 1670-talet av att handel hade en
mycket låg status (1986, s. 426).
4 1698.5.15.

133

1670-talet

tryckets huvudperson som ett enastående undantag, men nidbilden av den
svekfulle handelsmannen är fortfarande en given förutsättning:
J handell wandell sin han alldrig sökte swika/
Att hielpa uti nödh/ will’ han äi heller twika/
Haat/ afwund/ trätor/ kif/ undflydde han förwist
med grannar lefde wäll utan fallskhett och list.1

Argumentationsstrategin har paradoxala följder för adressaten. Samtidigt som
han hyllas för de goda dygder han givit prov på, så reproduceras en föreställning
om att handelsmän i allmänhet uppträder moraliskt tvivelaktigt.
Det kan förefalla obegripligt att poeterna låter en så tydlig misstänksamhet
komma till tals i hyllningsskrifter till handelsmän. Men mot bakgrund av det
retoriska begreppet refutatio är poeternas strategier inte bara begripliga utan
rationella. Den gode talaren måste ta upp motståndarens alla tänkbara
argument för att vederlägga dem på förhand.
Problemet med denna tolkning är det ökade anseende som handeln hade
vunnit. Men även om inställningen var på väg att ändras så präglades 1600talets Sverige, som Peter Englund visat, fortfarande av ett starkt förakt för
idkandet av handel över huvud taget.2 Englund är visserligen specifikt
intresserad av adelns inställning till köpenskap men han redovisar en mängd
exempel ur allt från filosofiska traktater till lagstiftning och poesi som stöd för
sin tes. Vi kan också påminna om att till och med en så handelsvänlig
uppfattning som merkantilismen betonade att handelsmän måste vara på sin
vakt mot egennytta och oärlighet.3
Den negativa bilden av handelsmannen var absolut inte allenarådande i
skedets tankevärld. Men den var uppenbarligen så stark att tillfällespoeterna
ansåg att det var klokast att utforma sina handelsmannahyllningar som ett slags
försvarstal. Tillfällespoeternas argumentationer skulle, precis som de merkantilistiska texterna, kunna betraktas som försök att ändra på detta faktum. De
kan då alla i samma mån betraktas som ett försvar mot en handelskritisk
inställning, nödvändigt just därför att handeln fortfarande betraktades med
moralisk skepsis. Genom att betrakta dessa texter ur ett retoriskt perspektiv –
som försök att övertyga om handelns värde, och inte som uttryck för att handel
uppfattades som värdefull – blir plötsligt tillfällespoeternas strategier begripliga.
––––––––
1
2
3

Ibid.
Englund 1989, s. 49–69.
Nováky 1993, s. 218–220.
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Vossius ger i sin retorikhandbok några exempel på hur refutatio eller
vederläggning av motståndarens argument kan gå till i praktiken. »Detta sker«
skriver han, »genom retorsio, invändning mot hans argument, genom contemptio,
då man visar sitt förakt, eller genom deductio, då man leder över åhörarnas
uppmärksamhet på någonting annat och lovar att senare återkomma till saken,
eller genom interrogatio, utfrågning, där man kan ta hjälp av gester och
röstläge«.1 Många av 1670-talets handelsmannahyllningar kan inordnas i någon
av dessa kategorier. Till och med de texter som inte alls nämner handelsmannens
yrke (eller andra av hans förtjänster) kan betraktas som en form av deductio,
att leda över uppmärksamheten på något annat. Framställningarna kan också
förbindas med Scaligers råd att tillfällespoeten alltid bör framhålla det som
bäst tjänar till den hyllades lov, och därför kan söka sina argument »långt
borta« om det som är mera närliggande inte framstår som lovvärt.2
Här koncentrerar vi oss vid sådana tryck som trots allt ägnar sig åt att hylla
handelsmännen – eller åtminstone åt att försvara dem. Med utgångspunkt i
materialet är det möjligt att konstruera en idealtypisk handelsmannahyllning
från 1670-talet. Vissa skrifter kanske inte innehåller alla eller exakt de följande
komponenterna, och i slutet av kapitlet diskuteras också några tryck som
avviker mer radikalt från bilden. Skrifterna varierar i längd och utförlighet
men de egenskaper som framhålls brukar vara de följande, uppställda i
turordning efter hur vanliga de är. För det första framhålls att handelsmännen
fruktat Gud. Sedan hyllas de för att deras handel varit ostrafflig och att den
aldrig varit andra människor till skada. I samband med dessa två första
argument påpekas ofta att de inte varit giriga eller begivna på världsliga
framgångar, utan alltid haft blicken fäst vid högre värden. Dessutom
behandlas ibland deras relation till medmänniskorna: att de varit lydiga
undersåtar, barmhärtiga mot de behövande och goda makar, fäder, söner eller
bröder. Till sist skildras ibland också att de rikligt belönats av Herren för sitt
goda leverne.
Det är till stor del lagetiska argument som ligger till grund för handelsmannaskrifterna – precis som tidigare. Det är inte fråga om att handelsmännen
är särskilt skickliga i sina värv, som dygden ofta framställs i dikter till exempelvis
ämbetsmän. I stället är de »ostraffliga« – eller »oskadliga« eftersom de inte
vållat någon annans undergång eller gjort någon illa. Däremot är det vid
––––––––
1
2

Vossius 1990, s. 20–21.
Scaliger 1995, s. 64 [150b].
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denna tid knappast någon som tvekar inför att kalla den ostraffliga handeln
för en »dygd«. Poeterna ägnar sig med andra ord åt att definiera om, närmare
bestämt åt att vidga, begreppet dygd till att innefatta kvaliteter som tidigare
kanske betraktades som hedervärda, men som föll utanför begreppet. I så
måtto skiljer sig skrifterna från de tidigaste 1600-talsskrifterna, som sällan
använde termen dygd för dessa egenskaper. Kampen om begreppet har börjat
på allvar. Men handelsmännen tillskrivs fortfarande ungefär samma
egenskaper som vid seklets början – i det avseendet är förändringen liten.
Redan i och med den ovan tecknade idealtypen står det också klart att
handelsmannaskrifterna till stor del tar sin utgångspunkt i en kristen etik.
Precis som tidigare under seklet kan trycken också ofta mer specifikt förbindas
med den lutherska läran. Denna aspekt på handelsmannatrycken skall
behandlas härnäst.

»Han brukad’ ingalund vthi sin Handel swijka«
– den ostrafflige köpmannen
I praktiken är många handelsmannatryck från 1670-talet utformade som
framställningar av hur handelsmännen uppfyllt de kristna plikterna. Nils
Jonsson, »rik lärftskrämare i Stockholm«, hör också till dem som hyllades av
Lasse Lucidor.1 Den olycklige poeten överlämnade ett knippe »Äre-Roser« vid
hans begravning den 12 augusti 1673.2 Trycket består av tre dikter, som i flera
avseenden kan betraktas som svar på den misstrogenhet som riktades mot
handelsmännen. Framför allt ägnar sig poeten åt att visa att den avlidne var en
god och ostrafflig kristen.
Tryckets första dikt ägnas åt klagan över dödsfallet och hyllning av den
avlidne. Lucidor närmar sig det senare ämnet från en allmän ståndpunkt:
Then är i döden säll/ ok Salig til at nempna/
Som haer ett godt berömm/ hoos hela wärlden lempna/
Han faller när Han wil/ så kan han rättlig stå/
Ok genom timlig dödh/ til äfwigt Lijff ingå:

Raderna förebådar den tröst som skall följa i tryckets andra dikt. Den gode
dör till ett bättre liv, och dödsfallet är därför egentligen inget att begråta.
––––––––
1
2

Citat från Stina Hanssons kommentarer till dikten (Lucidor SD, s. 351).
Lucidor SD, s. 351–357.
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Dessutom återkommer en föreställning som präglade de äldre dikterna: att det är
i döden som dygden belönas. Därnäst tillämpas temat på diktens huvudperson:
Som Thenne Mannen giort/ Then wij til grafwen föllia/
Huis börlige beröm/ wij inte wele döllia/
Fast Hele thenne Stadh/ ok them Hann knoen waar/
Weet at Han älska Gud/ mäd folk rätt redlig waar.

Nils Jonsson hade ett gott rykte i hela staden och bland alla som kände till
honom – »knoen« betyder ungefär »bekant«.1 På sedvanligt sätt inleds
skildringen med en hänvisning till hans gudfruktighet. Därefter nämns hans
redliga förhållande till medmänniskorna. Det är alltså de dubbla kristna
plikterna, mot Gud och nästan, som framhålls. Den mångtydiga termen
»redig« torde här framför allt kunna förstås i betydelsen uppriktig eller ärlig.2
Hyllningen övergår därnäst till hans härstamning:
I WästerGötersLand war Hann bå born ok kläkter/
Män räknade ey sinn Ätt/ från många hundra Släkter/
(Som thenne tijden görs) mäd en Löy-wärdig ijdh.
Fast Hoon (tross någon anns) räkte ifrån Adams tijdh.
Hans Fader war (fast om utaff thet ringsta Stånde)
En ärligh DanneMan ok Sweries Rijkes Bonde:

Enligt poetikhandböckerna var det lämpligt att inleda en hyllning med att
beskriva den hyllades släktförhållanden. Eftersom Nils Jonsson härstammar
från bondeståndet hånas först ovanan att skryta med ädel börd. Sedan påpekas
att den avlidnes far var en ärlig bonde. Udden är riktad mot dem som
stoltserar med ädel härstamning, alltså framför allt adeln. I det följande
närmar sig dikten Nils Jonssons eget liv:
Han Siälff war Fadren lijk/ til ähran ok Alt gott/
Men uti Ståndet haer Han högre trapsteeg nått.

De två raderna är intressanta därför att de framhåller den sociala klättringen
som något positivt. Detta är ett nytt tema i 1670-talets handelsmannaskrifter
som vi kommer att få anledning att återkomma till. Därefter går poeten över
till att beskriva hur han skött sitt yrke:

––––––––
1
2

SAOB, sp. K 1633. Jämför Hanssons kommentar i Lucidor SD s. 354.
Jämför SAOB, sp. R 592.
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Han älska Kiöpmanskap/ men war lell ingen Jude/
Ell någon Korne buuk/ som båå mäd hand ok Liude/
Beer Folke/ kommen hijt! sijn Jagh skal gie bäst kiöp/
Ok när Hann them bedraar/ i hiertat (jo iagh nööp
Them bra) Siälff åth Sigh Siälff/ i tystan miugg plär säya!
När O-wäxt kommer på/ ey GUdh ell Mann wil wäya/
Män gömer Säden bortt/ Then GUdh lätt wexa fram/
Ok Mänskian tarfwar högst/ in til Hann sijr sitt ramm/
Att Örlig ell dyr tidh/ ell annan Olyks Låga/
Aff Himelen förundt/ ett Land begynner plåga/
För sine Synder skuld/ då weet Han taga skiähl/
Oskäligt för sitt Gods; fast Lazar swölt ihiähl.1
Ney/ ey war thenna Mann så Sinnader/ thet kränkte
Then Armas klage-låt Hans hierta/ at Hann länkte
Sinn willia åt sinn Hugh/ Hann waar ey Jernehåhl/
Aff Hierta/ fast än om/ Hans Handel Järn ok Ståhl/
Ey är gott/ fast han Koppar: waar spake Lammen lijker/
Aff huilkes leenste Ull/ Han bleeff mäd Äran rijker/
I thet Hann kläde sålt med Kläde Oklädde klädt/
Ok hulpit them i nödh uppå alt giörligt sätt.

Hela passagen kan betraktas som ett utförligt försvar mot alla anklagelser om
girighet och oärlig handel. Tvärtom har den – till skillnad från mångas – varit
till nytta. De bibliska referenserna är tydliga och genomgående. Diktens final
är ett slutomdöme, men inleds med författarens försäkran att berömmet trots
allt inte är tillräckligt:
Jagh kan ey Hans beröm som Sigh rätt borde skrifwa/
Dy tiger iagh ther mäd/ Ok låter’et nu blifwa/
Hans äwige berömm/ är rijkt ok mehr än rijkt/
När man kan sanna/ thet Hann aldrig Sigh förlijkt 2
Mäd någon ärlig Mann. Dy bör Eer Sorgen döllia/
Som gråta thenna dödh/ ok mäd Ögn-tårar sköllia
Från Hiertat ångst ok pust/ Then Sälle Mann haer fått!
I wärlden All Mans Ynst; Hoos Gudh ett äwigt Gått.

Raderna återknyter till hyllningspartiets början. Poeten intygar ännu en gång
att den avlidne har varit ett moraliskt mönster. Han har aldrig hamnat i delo
med någon ärlig person, han har vunnit allas välvilja och ett evigt liv hos Gud.
Trycket fortsätter med en dikt som ägnas åt att trösta de sörjande. Trösten
––––––––
1
2

Lasarus var en traditionell bild för den fattige. Jämför Hanssons kommentarer i Lucidor SD, s. 355.
Hansson tolkar denna rad och den följande som »att han aldrig har försonats med någon ärlig man,
d. v. s. aldrig ens behövt komma i delo med någon sådan«. (Ibid.). Jämför SAOB, sp. F 2852.

138

»Mäd fruchtan giör hans Budh«

tar, liksom inledningen till tryckets första dikt, fasta på världens sorger och
jordelivets förgängelse:
I weten huad i thenne wärden.
Falskheet ok ondsko/ huad som flärden
Wil älska/ älskas aldramäst/
Dy tänken then som hädan drager/
Then GVdh til Sigh i Nåder tager/
Fast Hann war wäl här/ är ther bäst.

Dikten utarbetar ett tema som antytts redan i inledningsdikten. Det som hör
till världen är ont och falskt, och det enda goda är att vända sig bort från
flärden för att i stället rikta all sin kärlek mot Gud.
Den avslutande dikten tar upp samma tema, men närmar sig det från ett
annat håll. Rubriken lyder »Märk Läsare eho Thu äst!« och rimmar med
diktens första rad:
Här ligger ingen gammal Präst/
Ey heller någon RiddersMann/
Ey någon diärff ok modig Hielte/
Som mäd en Hector spände Bälte/
Ok starkste Murar öfwerwann/
Män En som Sigh Siälff öfwerwunnit/
Mot GVdh ok Nästan altidh brunnit/
I Kiärlek/ ok huad Heligt är/
Dy war han Gudh ok Mannom kiär.
Hans Fader war En ärlig Bonde/
Hann Siälff aff Kiöp- ok Borgar Stånde/
Män bleeff en aldels annan Mann/
Seen wärld och Sigh Hann öfwerwann.
Dy sedan som Han Säll blefw dödh/
Då fördes Han uhr alskiöns nödh/
Ok hafwer all Ting öfwerwunnit/
För all sin möda huilo funnit/
Nu lifwer Hann i Himmels-Rijk
Präst/ Riddar/ KiöpMan/ Bonde lijk.

Temat är återigen förgängelsen, men betoningen ligger på att världsliga
ståndsskrankor inte har någon betydelse efter döden. Framför allt riktas udden
mot prästerskapet och krigarna, det vill säga adeln. Båda dessa grupper
beskrivs i mer eller mindre ironiska ordalag. Men till sist jämställs
handelsmannens yrke med krigarens, prästens och bondens; det viktiga är
inte längre vad man uträttar i det timliga, utan förmågan att övervinna
denna värld. Vi kan påminna oss den inledande diktens kritik av dem som
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stoltserar med sina förfäder. Tryckets mest betonade lärdom är att jordiska
strävanden och ståndsskrankor är oväsentliga för frälsning (eller hyllning).
Verklig dygd består i att övervinna jordisk flärd och leva sitt liv inriktat mot
Gud.

Vissa av de egenskaper som Nils Jonsson och många av hans kollegor hyllades
för – ärlig, oegennytig och uppriktig handel – betraktades som vi har sett som
särskilt viktiga för handelsmännen i många olika typer av etiska läror under
1600-talets andra hälft, från merkantilismen till lutheranismen.1 Men i denna
skrift, liksom i handelsmannaskrifterna i övrigt, är det framför allt den
lutherska etikens föreställningar som poeterna griper tillbaka på. Det lutherska
inslaget framträder särskilt ur fyra aspekter: framställningen av
handelsmännens gudsfruktan, deras ostraffliga handel, deras ointresse för
timliga ägodelar, och att de uppfyllt sina plikter enligt hustavlan.
Först av alla de dygder som framhålls i handelsmannatrycken från slutet av
1600-talet kommer, liksom tidigare under seklet, gudfruktighet.2 Denna dygd
inleder ofta själva hyllningspartierna:
Han älskade sin Gudh/ alt gott sin Nästa giorde/
Dhe Fattiga och han/ lijk som en trogen Fahr/
Aff glade Sinne sin/ behelpligh städze wahr […].3

Denna text är från en begravning 1677. Ett exempel från en begravning vid
seklets slut – 1697 – kan också citeras:
O himmel siälf tu wet/ han lefde wäl med alla/
Gudfruchtig är’bar from/ dygdälskande han war […].4

Gudfruktighet är en viktig dygd också i texter som riktar sig till andra än
handelsmän. Men i handelsmannatrycken får denna dygd ofta en särskilt
betydelsefull roll.5 Andra dygder betraktas ofta som resultat av adressatens
gudfruktighet:
––––––––
1

De framhålls av Laurentius Paulinus 1628, s. 768–785, i Den Svenska Psalmboken 1695, s. 1032 och av
merkantilisterna (se Nováky 1993).
2 En liknande tendens har påvisats i Stockholms tyska tillfällestryck (Drees 1986, s. 409–414).
3 1677.12.9a; även i exempelvis 1675.9.21.
4 1697.9.21.
5 Hansson uppmärksammar också att gudsfruktan särskilt betonas i Lucidors skrifter till ofrälse (1975, s. 94).
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Han har i all sin tijdh han här i Werlden drögde
Medh alfwar älskat Gudh/ then så hans willia bögde/
Att han är wordin kär åth war een redligh Man […].1

Texten fortsätter med att skildra adressatens andra dygder. Men det är kärleken
till Gud som har böjt »hans willia« till att utöva dem. I en lång prosatext från
en begravning 1677 preciseras trons betydelse: »Wij kunna aldrigh hafwa
Frijdh medh wåra Samweten/ för än wij bekomma Frijdh medh Gudh then
helge Trefaldighet.«2 Betydelsen av den rätta tron framkommer också av att
termer som »Christligt« används för att övergripande beteckna adressaternas
leverne.3 Passagerna erinrar om den lutherska uppfattningen att en sann
kristen tro var nödvändig för verklig dygd och att rättfärdighet endast kan
uppnås genom en verklig kristen tro.4
Också när poeterna beskriver att adressaternas handel inte kommit andra
till skada eller skett på någon annans bekostnad är närheten till den lutherska
läran påtaglig:
Han brukad’ ingalund vthi sin Handel swijka
Sin Näste/ eller ock Jämn-Christnan sin och lijka
Men war aff Hiertat godh och wille alla wähl […].5

Återigen är det ostraffligheten – att inte svika sina medmänniskor – som är
berömmets kärna, och även om det är mot medmänniskorna som denna plikt
riktas, så är det tydligtvis en i grunden religiös plikt. En begravningsdikt
intygar att en handelsman alltid skött sin handel så,
At ingen lasta kan heela hans Werldzligh Wandel.
Den blifwer aldrigh dödh/ som dygdigt lefwa kan […].6

Att sköta sin handel så att den inte kan klandras tycks uppfattas som själva
innebörden av att »dygdigt lefwa«, och det är i döden som dygden belönas,
inte med exempelvis ära eller en framsatt social ställning som aristotelikerna
kunde hävda.
I flera av de senast citerade dikterna förknippas den ostrafflige
––––––––
1
2
3
4

1679.4.13a.
1677.12.9a.
1676.8.12.
Mauser 1976, s. 230; Bainton 1960, s. 194–196, 189–192; Skinner 1978, s. 8–12. Jämför Lewan 1985, s. 23;
Lilja 1947, s. 159–160, 171; Bring 1957.
5 1678.6.
6 1677.12.9a.
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handelsmannen med en specifik egenskap: redlighet, uppriktighet eller
ärlighet.1 En viktig förutsättning är fortfarande misstanken om att man kunde
förvänta sig motsatsen:
At alle om hans Dygd/ vprichtigheet ey klandra
Kunna på något sätt[…].2

Uppriktighet och ärlighet är egenskaper som redan Aristoteles definierade som
dygder. I handelsmannadiktningen förefaller de två termerna, liksom ofta även
»redlig«, användas synonymt. Hos Aristoteles är de aspekter av två skilda
huvuddygder. Ärlighet är en aspekt av rättrådighet och uppriktighet en
underavdelning till sanningsenlighet. Men Aristoteles uppfattade ärlighet på
ett radikalt annorlunda sätt än vad man gjorde i den kristna etiken. För
honom motsvaras ärlighet av de två lasterna blygsamhet och skrytsamhet. Vad
det gäller är alltså förmågan att framställa sina bedrifter utan att vare sig lägga
till eller dra ifrån något.3 Det är något annat än den ärlighet som framhålls i
handelsmannatrycken. Dessa texter framställer ärlighet i ett slags lagetisk
mening. Det är fråga om att handeln inte bedrivits på andras bekostnad:
Wandra uprichtigt/ gå dygdens wäg trånga:
Med ingens undergång sin bärgning fånga/
Är en stoor prydna/ berömmelig ähra/
Thet man långt högre än guld bör skattera.4

Den första raden avslutas med ett kolon. Att gå dygdens och uppriktighetens
väg tycks innebära just att bedriva sin handel så att den inte går ut över andra.
I ovanstående passager är det inte uppenbart att det är från den lutherska
läran som poeterna hämtat sina argument, även om vi sett att de lutherska
skrifterna lade en särskilt stor vikt vid just handelsmännens ärlighet. Vi kan
erinra oss att handel med »falsk wahror« är det andra exemplet som lilla
katekesen ger när det är tal om stöld i utläggningen över budorden.5 Generellt
framgår det dock ofta av sammanhanget att poeterna talar om handelsmännen
i egenskap av goda kristna.
––––––––
1

Jämför även 1675.10.24b; 1676.5.21; 1677.1.7b; och 1679.5.1b. Hit bör väl också räknas skriften 1675.10.24a,
där köpmannen prisas för att ha övat »Rättrådigheeet uthi all Handel«. Det är också – som Hansson
framhåller – just ärligheten som prisas i Lucidors skrifter till köp- och handelsmän (Hansson 1975, s. 93).
2 1678.11.26.
3 Jämför Williams 1998, s. 627.
4 1673.2.16.
5 Den Svenska Psalmboken 1695, s. 1032.
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I lilla katekesens utläggning påbjuds också att man bör söka att öka sin
nästas »godz och nähring«.1 Formuleringen kan jämföras med en hyllning från
1693:
Ty han i tijden har een Redlig handel drifwit/
Obillig winst uthaf sin Nästa aldrig sökt/
Men offta med förlust een annans goda ökt/
Det honom Gud igien med dubbell ränta gifwit.
Om han sin nästa war per saldo något skyllig/
Så had’ han i förråd en richtig Banco-Skrifft/
På Silf- och Kopparmynt/ som wittnar wid hans grifft
Att han för någons kraf har aldrig blifwit snyllig […].2

Argumenten att adressaten varit ärlig och alltid eftersträvat att öka sina
medmänniskors vinst är naturligtvis båda möjliga att härleda till
merkantilismens teori. Men i sammanhanget råder det knappast några tvivel
om att det är kristna föreställningar som ligger till grund för resonemanget.
För det första har redan termen »nästa« en religiös laddning.3 Framför allt
förbinds dock dessa egenskaper helt direkt med Gud i den citerade passagens
fjärde rad. Det framgår visserligen inte helt klart vilket slags belöning
adressaten tilldelats för sin redliga handel – om den hör till jordelivet eller
döden (adressaten hörde till samtidens mest framgångsrika handelsmän).4 Jan
Drees har visat att en blygsam version av denna tankegång – föreställningen
att egenskaper som ärlighet, gudfruktighet och redlighet kunde leda till att
Gud gav en människa »tillräckliga inkomster« – ibland förekommer i tidens
tyskspråkiga tillfällestryck.5
I den nyss citerade passagens början finns också något som i många andra
skrifter ligger outtalat. Handelsmannens storhet ligger i att han inte
eftersträvat framgång i sin handel, utan snarare »offta med förlust een annans
goda ökt«. Idealet är motsatt det som präglar skrifterna till andra adressater.
Medan dessa hyllas för sina världsliga framgångar och för att de också
eftersträvat denna framgång, hyllas handelsmannen för det motsatta: att han
––––––––
1
2

Ibid.
1693.5.14. Det avslutande ordet »snyllig« kan möjligen härledas till »snylta«. Uppslagsordet »snylta« i
SAOB, sp. S 8263, uppger en äldre form »snulla«. Den sista raden skulle i så fall kunna uttydas ungefär: »han
har aldrig snyltat genom att vägra uppfylla någons krav«.
3 Jämför SAOB, sp. N 1178.
4 Müller 1998, s. 88.
5 Drees 1986, s. 413–414.
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inte eftersträvat vinst. Även om de världsliga framgångarna betraktas som
gudomliga belöningar, så är det alltså väldigt viktigt att understryka att tanken
inte innebär att vinststrävandena i sig ses som legitima.1 Många av 1670-talets
handelsmannatryck hävdar tvärtom att verkligt moraliskt värde ligger just i att
vända sig bort från det jordiska.
Visserligen var det svenska 1670-talet, som Carl Fehrman visat, särskilt
präglat av apokalyptiska stämningar, vilket ofta ledde till framställningar av de
jordiska nöjenas tomhet i tillfällesdiktningen och litteraturen över huvud
taget.2 Sådana skildringar förekommer dessutom i tillfälleslitteraturen generellt
under hela seklet.3 Stina Hansson har påpekat att särskilt begravningsdikter
ofta inleddes med en teckning av hur allt världsligt är obeständigt, något som i
sin tur kan förbindas med poetikhandböckernas föreskrifter.4 Men i
handelsmannadiktningen kan dessa skildringar också ses som svar på
misstanken om att handelsmännen var särskilt lagda åt girighet.
Det är dock inte främst fråga om att uppnå en inre frid genom att stoiskt
höja sig över alla yttre lockelser och svårigheter; det är alltid själens frälsning
efter döden som poeterna åsyftar. Med andra ord är det ännu en gång den
lutherska läran som ligger till grund för dikterna. Skrifterna präglas av en
ganska hårt dragen tro på att endast den som vänder sig bort från det timliga
kan vinna ett evigt liv.5 En begravningsskrift på prosa från december 1677
inleds med orden »SAlige äre the Döde«, och denna formulering upprepas
sedan som ett omkväde eller ett mantra ett tiotal gånger skriften igenom.6
Redan tidigt konstateras att alla människor eftersträvar salighet, men att de
flesta slår in på fel väg:
Alle Werldzlige och Kötzlige Menniskior ehuruväl der en sätter Saligheten vthi
ett/ en annan vthi annat/ then ene vthi Rijkedom/ then andra vthi Ähra och
Högheet/ then Tridie vthi Wällust och Flättia […] så komma the lijkawist alla
öfwereens ther vthi/ at the sättia Saligheten vthi thetta timmeliga och
förgängeliga Lijffz goda/ samtyckia al[t]så intet medh Gudz Anda och säija:

––––––––
1
2
3
4
5

Jämför Drees 1986, s. 413–414.
Fehrman 1952, s. 353.
Jämför Nilsson 1926.
Hansson 2000, s. 58.
Samma sak gäller, som Drees visat, de tyskspråkiga handelsmannatrycken från denna tid (1986, s. 406).
Just detta inslag, tröst som bygger på tanken att föreställningen att »hon har det bättre nu«, har för övrigt
betecknats som den främsta skillnaden mellan hedniska och kristna begravningsdikter. Jämför Räftegård 1971,
s. 56 och där anförd litteratur.
6 1677.12.9c.
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Salige äro the döde/ Nemligen effter thetta Lijff/ vthan salige äro the
Lefwande vthi thetta förgängeliga Lijfwet.1

Rikedom, ära, höghet, vällust och flättja är alltså endast olika varianter av
världsliga – och därför förgängliga – frestelser. I viss mån har passagen likheter
med den stoiska läran, men det är tydligt att poeten tar sin utgångspunkt i en
kristen etik.2 Ett liv som inriktas mot timliga nöjen går rakt emot Guds vilja.
Till sist kan poeten med en anspelning på predikaren konstatera: »Alt vthi
thetta lijff är Fåfängeligheet/ alt är icke annat än fåfängeligheet.«3
Om och om igen framhåller handelsmannapoeterna det rätta förhållandet till
det jordiska, också i skrifter från 1690-talet:
Den leda diefwuls hoot han slätt alzintet achtat/
Han hafwer med all flijt hwad rätt är efftertrachtat:
Gudz rena klara Ord det war hans högste skatt/
Hans Lius/ hans starka tröst om dag och mörka natt.
Han skötte ingen ting om werldsens flärd och flättia/
Den många fram för dygd och ehrbarheten sättia.4

Verklig dygd innebär att vända sig bort från det timliga och alltid leva med
blicken fäst vid Herren och hans ord. I samtliga de citerade styckena är
världsfrånvändheten en sida av den rätta gudstron. Argumenten kan härledas
till den lutherska föreställningen att endast tron leder till salighet.5
Men många handelsmannahyllningar går trots allt längre och framhåller
andra hedervärda egenskaper vid sidan om gudfruktigheten eller det avvisande
förhållandet till världen. Exempelvis framhålls handelsmännens givmildhet
mot de fattiga, en plikt som naturligtvis är en aspekt av handelsmännens
oegennytta, men som också särskilt betonades i lilla katekesens utläggningar
över den andra stentavlans budord, från det fjärde till det tionde budet.6
Han älskade sin Gudh/ alt gott sin Nästa giorde/
Dhe Fattiga och han/ lijk som en trogen Fahr/
Aff glade Sinne sin/ behelpligh städze wahr […].7

––––––––
1
2
3
4
5
6
7

1677.12.9c (originalets markeringar). Se även 1677.12.9a.
Jämför det liknande resonemang som förs hos Ekedahl 1999, s. 192.
1677.12.9c (originalets markeringar).
1692.11.9.
Jämför Nilsson 1926, s. 31.
Den Svenska Psalmboken 1695, s. 1032–1033.
1677.12.9a.
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Så lyder en hyllning från handelsmannen Jost Schultz begravning 1677. Gång
på gång återkommer påpekanden att de hyllade personerna hjälpt de fattiga.1
I vissa tryck är närheten till hustavlan mer konsekvent genomförd. Det handlar
om att handelsmännen varit goda husfäder i hushållsståndet, lydiga åhörare i
kyrkoståndet och att de, som det står i en skrift från 1678, visat »Hull- och
Trooheet« mot »wår Öfwerheet«.2 I en skrift från 1679 framhålls alla tre aspekterna kombinerat med ett påpekande om adressatens ostraffliga köpenskaper:
Thee hans omgänge nått och hans gemilde Hand.
Med hwad sann Ächta Troo och Kärleek han har fägnadt
Sin såtast Maka kär och Barnen stedze hägnadt/
Thet wijses mehr än nog aff deras Tårars flodh
Som wittna att the mist sin Far och Maka godh.
Sin rätta Öfwerheet han gärna troligt lydde/
Och ingen nedrig än med något förfång brydde;
Them Arm- och Fattige han Råd- och Hielpsam war/
Ty sakna mongen nu sitt Bröd och sitt Förswar.3

Här nämns flera av hustavlans plikter i en följd: att han haft en äkta kristen
tro, varit en kärleksfull make och fader, att han varit lydig mot överheten och
att han hjälpt de fattiga.
En av de plikter som enligt hustavlan gällde alla människor var att leva nära
sin maka »medh förnuft«, det vill säga i äktenskaplig kyskhet.
Handelsmannatrycken anspelar ibland på denna plikt:
BLand dygder/ upbygder/ för alla en Roos/ Kyskheeten achtas må
Gudinna/ at finna och sökia der hoos/ hwar medh kan sammangå
Den liuflige/ täcke och önskade Roo/
Att hwijla tilsamman och trygligen boo/
J dygdigt Hierta och Sinn.4

Kyskheten utvidgas till att gälla en bred aspekt av det äktenskapliga samlivet.
Här är det som synes inte fråga om en egentlig hyllning; skriften kan
karakteriseras som en äktenskapsspegel, det vill säga en samling råd för blivande
makar. Sådana förekommer på en del ställen i materialet, och fokuserar inte
sällan just kyskheten. I ett åttasidigt kvartotryck på prosa är följande passage
satt i större stilgrad än den övriga texten:
––––––––
1
2
3
4

Till exempel nämns dygden givmildhet i 1676.5.21; 1677.1.25; 1677.4.29; 1678.6.2; 1679.5.1a och b.
1678.1.27.
1679.4.13a. Se även 1675.11.11 och en skrift från seklets slut, 1679.2.11.
1677.1.7b.
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Twå skole warda ett Kött. At vndfly Horerij så måste hwar Man hafwa sin
Hustru/ och Hustru sin egen Man.1

Argumentet är det lutherska, att äktenskapet i sig är ett försvar mot okyskhet.
En innerligare ton har en begravningsskrift från 1678 som beskriver en
handelsman på följande sätt:
Hel Säl tu fromma Man/ tin Kärlek tu har öfwat
Emoot tin Hustro rätt wäl […].2

Betoningen av hans kärlek har också sin motsvarighet i den lutherska etiken.
Kärleken var ju enligt Luther en förutsättning för den äktenskapliga kyskheten
och därför en moralisk plikt.3
Mot bakgrund av att handelsmannatrycken tar sin utgångspunkt i en
kristen lagetik snarare än en aristotelisk dygdeetik är det också följdriktigt att
»dygdens lön« (uttrycket är inte teologiskt korrekt) är något som handelsmännen
vanligen inte vinner förrän efter döden. Ett brudpar lovas att de, som belöning
för sin kyskhet och aldrig vacklande tro, i döden skall vinna Guds rike.4 I en
begravningsdikt tröstas de efterlevande med följande ordspråksliknande
formulering:
Den blifwer aldrigh dödh/ som dygdigt lefwa kan/
Uthan effter sin Dödh likfult så lefwer han[…].5

Ibland – särskilt i bröllopsskrifterna – kan den hyllade inkassera belöningen
redan i jordelivet. Men den belönande auktoriteten är alltid densamma: »Ty
som wår Brudgum har på dygdewägen gått/ Så har han och aff Gudh een
dygdig Maka fått«, försäkrar en anonym diktare vid ett bröllop hösten 1679.6
Den kristna läran var inte den enda lära som vid slutet av 1600-talet
betonade att handelsmännen borde vara ärliga, oegennyttiga, lydiga mot
överheten och kärleksfulla makar. Varifrån tillfällespoeterna i de enskilda fallen
verkligen hämtat argumenten – eller om de rent av »uppfunnit« dem själva –
kan vi naturligtvis inte utröna med säkerhet. Frågan om den direkta källan till
poeternas argument är kanske inte heller avgörande – många av dem kan väl i
––––––––
1
2
3
4
5
6

1679.2.11.
1678.11.26.
Sundby 1959, s. 52–53.
1671.2.23.
1677.12.9a.
1679.11.9a. Se även exempelvis 1674.7.28.

147

1670-talet

viss mån betraktas som kulturellt allmängods. Vanligen ligger dock den
lutherska läran nära till hands. Iakttagelsen stämmer för övrigt väl med de
analyser som Jan Drees gjort av Stockholms tyskspråkiga handelsmannatryck
från samma tid. I synnerhet gravdikterna, menar han, präglas in på 1670-talet
och ofta långt därefter av en allmän kristen ton, som han vill förbinda med
den lutherska ortodoxins starka ställning.1
Men oavsett exakt varifrån argumenten kommer, griper poeterna tillbaka
på andra etiska föreställningar när de hyllar handelsmän än när de riktar sig till
andra adressater. De ägnar sig åt överförande resonemang eller – när de kallar
dessa egenskaper för dygder – åt definierande resonemang. Hela tiden är det
lagar eller bud som ligger till grund för hyllningarna. En dygdig handelsman
är, om vi får tro tillfällespoeterna, framför allt en person som inte bedrar
någon, som inte ljuger och inte drivs av girighet; han är ostrafflig. I det
följande skall vi emellertid närma oss texter som på olika sätt ifrågasätter eller
åtminstone nyanserar denna bild.

»Hans Arbethe godha« – den skicklige köpmannen
När handelsmannen i Filipstad, Anders Jonsson, gifte sig med Margareta
Matsdotter uppvaktades de med ett långt bröllopstryck, som innehåller fyra
dikter av olika författare. Vi skall se närmare på tryckets längsta dikt, skriven
av en poet vid namn Daniel Fernelius. I detta tryck är det nämligen inte i
första hand hans ostrafflighet som poeten uppehåller sig vid, utan plikten att
arbeta flitigt i sitt yrke:
EN lag en allmänn lag aff vphooff först är gifwin/
At med en swettan Kropp eens föda må blij drifwin
Ey laatom gifwes maat; ey sparfwar steekte tag/
Tu som i miukan Säng städz håls til liusan dag.2

Ingen sysselsättning är i detta avseende mer högstående än någon annan:
Men sij! här tarfwas ey at ett aff allom idkas/
Hwar brukar egen konst/ Hwar giör som sig kan lyckas.
Then handels owißheet förfar; en ann’ sin tijd/
I Böcker nööter up; en föllier Mars i strijd […].

––––––––
1
2

Drees 1986, s. 406.
1676.8.8.
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Poeten jämför handelsmannens verksamhet med de två som seklets
tillfällesdikter vanligtvis förknippar med dygd: krigarens och den lärdes. Men
till skillnad från de skrifter som vi tidigare har stött på syftar sammanställningen
denna gång inte till att framhålla de timliga sysselsättningarnas obetydlighet
inför Gud. Snarare används den som argument för att olika verksamheter kan
vara nödvändiga och hedervärda. Men efter denna offensiva inledning följer
inte – som man kunde tro – en framställning av handelsmannens värv. I stället
talar poeten om »At jordens ägor rijk/ aff bergen leeta fram«, det vill säga att
ägna sig åt bergsbruk:
Med Bergen gå till strijdh/ them ned i grund förstöra
Och aff theß hårda fall/ stort rooff och byte föra
Ja stilla Flodhers lopp/ them böya hijt och tijt/
Att the oß gagna må och ey få flyta fritt.

Skildringen av hur människan mödosamt tämjer naturen – berg, vatten, träd
och eld – fortsätter i ytterligare några rader. Framställningen mynnar ut i
påståendet att sådana mänskliga förmågor måste odlas – och hyllas – just för
att de är nyttiga och mödosamma. Därefter kommer poeten in på brudgummens
yrke:
Men gack til andra stånd/ och märk at intet är/
Som ey bijfogat fins med stort/ ja störr’ beswär.
En Köpman gijr sig uth för winst i största fahra
På Siöö och diupa Haaff/ får aldrig stilla wara;
Doch winner ringa ting/ han offta mäst ha harm
Blijr sidst/ som gemeent gåår/ en usel man och arm.

Om bergsbruk skall hyllas för att det är mödosamt, tycks poeten resonera, så
måste även handel lovprisas. Men argumentationen tar inte slut med detta:
Then och studera wil/ mån han ey har bekymmer?
Mon han ey dricka mäst aff Swårheetz bittra remmer?
Men doch har sidst til löhn/ en Kropp med mycken bräck/
Hans sundheet offta flyr/ får offt’ och finneß sträck.

I och med denna utredning har poeten bevisat sin tes: att värdet av ett visst
arbete är beroende av hur tungt och slitsamt det är. Som om poeten vid denna
punkt har betvivlat argumentationens styrka lägger han fram ytterligare
argument för att berömma bergsbruket:
Hoo är som ey weet/ att wij måst städz arbeeta
Som Foglen flyga bör/ och inge rätt roo weeta?

149

1670-talet
Ey Bergzbruuk kallas bör therför’ en syndeplicht/
Deß möda wunnen blijr/ aff nyttans större wicht.
Och sij/ nu märckes mäst theß gagn och myckna fromma/
Tå man med wäpnad hand kan moth sin Fiend’ komma;
Theß gagn then prijsar nu som kan sin Fiend’ swår/
Med skarpa swärd slåå bort/ och gifwa mång diup såår.

Bergsbruket bör alltså inte föraktas; utan den möda som läggs ned i detta
skulle vi inte ha vapen att försvara oss med. Denna sysselsättning är inte endast
mödosam utan även nyttig. Och med detta har poeten berört ytterligare ett
högt värderat yrke i 1600-talets Sverige: krigarens.
Hwad mon och tiäna mehr en man/ än starcker wara?
Alcides lofwas än/ at han ey fruchtad’ fahra.

Och med denna anknytning till krigarens främsta dygd – mod eller tapperhet
– återvänder poeten till bergsbruket:
Sij! the wid Bärgen boo ey mindre prijs blij wärd/
När man betrachta wil/ theß gärning all theß färdh.
Men thet som kunbart är/ at iag ey talat drifwer
All Elementens krafft för theras hårdheet brijster.

Den som bryter malm måste äga lika stor tapperhet och styrka som krigaren
på slagfältet.
I och med denna rad är själva hyllningen slut, och en skildring av kärleken
mellan makarna tar över. Som synes använder poeten vid vissa tillfällen en
något pressad argumentation för att framställa bergshantering som ett yrke av
samma moraliska halt som krigarens och den lärdes. Handelsmannen nämns
mer i förbigående, även om också hans kall betraktas som moraliskt
högtstående. Texten reser frågor mot bakgrund av att Anders Jonsson
betecknas som handelsman på skriftens titelblad. Möjligen kan fokuseringen
på bergsbruket komma sig av brudgummen handlade med malm, och att den
höga värderingen av bergsbruket som sådant så att säga »smittade av sig« på
hans yrke. Argumentationens utformning kan också bero på den publik som
poeten förväntade sig att texten skulle nå – i diktens slut vänder han sig till
dem med utropet »Kom derför Bergzmanskaar/ närwarand fäst’ at fijra«.
Captatio benevolentia, att fånga åhörarnas välvilja, är en viktig utgångspunkt i
retoriken. Kanske kan Daniel Fernelius ivriga argumentation för att
bergsbrukare är av särskilt gott virke betraktas som ett försök att få åhörarna
att acceptera en annan av diktens grundtankar: Att också handelsmannens
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yrke är tungt, osäkert och arbetsamt, att också det bidrar till fäderneslandet
nytta och samhällets blomstring, att också handelsmannen är värd att hylla.

En övergripande tes i bröllopsskriften till Anders Jonsson och Margareta
Matsdotter är att handel är en sysselsättning av samma moraliska värde som
krigarens eller den lärdes. Det främsta argumentet är att handel är ett
mödosamt arbete som kräver samma mått av tålamod och flit som de andra
yrken som skriften nämner. I retoriskt avseende är det fråga om ett kvalitativt
resonemang, att poeten beskriver handelsmannens gärningar på ett (nytt) sätt
som gör att de kan föras in under begreppet dygd, men utan att han behöver
ägna sig åt att omtolka själva begreppet. Närmast skall vi vända oss till ett
antal skrifter som lägger just fliten, tålamodet, kunnigheten – och i något fall
till och med framgången – som grund för handelsmannahyllningar. Som vi
kommer att se har poeterna använt sig av en mängd skilda argumentationsstrategier för att uppnå detta mål.
Fliten i arbetet framhålls ibland i handelsmannahyllningarna från 1600talets slut. En bröllopsskrift från 1679 beskriver brudgummens leverne på
följande sätt:
Sij här går Mannen/ til arbetet vth/
Achtar sin Handwärck/ til afftonens sluut:
Handen hans födan rijk skaffar med mödo slijk/
Bergning ey tryta wil/ HERren ty rund och gill
Signels’ vthgiut.1

Grunden för hyllningen är att han flitigt bedriver sitt mödosamma arbete
långt in på kvällen. Samma argument finns i kortare form i en bröllopsskrift
från 1677:
Wår Herr Brudgum här är haar altijd Handel drifwit/
Medh flijt och redligheet […].2

Poeten betonar som vanligt att brudgummens handel alltid har varit redlig,
men framhåller samtidigt att han varit flitig i sitt arbete. Argumentations––––––––
1

1679.6.29. För att markera akrostika på makarnas namn är begynnelsebokstäverna i vissa rader i OT satta i
antikva som kontrast mot den övriga frakturstilen. Här har denna trycktekniska detalj normaliserats.
2 1677.1.7a.
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strategin är en sammandragen version av den som ligger till grund för skriften
till brudparet Anders Jonsson och Margareta Matsdotter.
Det har påpekats att resorna var ett element ur handelsmännens yrkesliv
som ibland infördes när de skulle föräras hyllningsverser.1 Resornas svårigheter
får bland annat fungera som ett slags intyg på adressatens dygd, som bevis på
hans stora tålamod, ståndaktighet eller förnöjsamhet. Så sker enligt Drees i
skedets tyskspråkiga tillfällespoesi.2 En »Som Brölloppet Bijwijstade« skriver
vid ett tillfälle om handelsmannalivets svårigheter:
Och stijger han på strand/ tå synnes Hawet bulra/
Begeer han sigh från land/ i Skep han most omkulra.
Jagh troor hoos främmand Folck han Tårar kan uthprässa/
Som wandrar uthan Tolck/ tå Swärdet många hwässa/
Mäst moot en vng Soldaat/ han får i Daggen liggia/
Haar offta ingen Maat/ most bätla gå åg tiggia.3

Köpmannen är aldrig trygg, varken till havs eller till lands. I främmande
länder tvingas han gå oförstådd; han hotas ofta till livet, sover på den hårda
marken, och ofta tigger han sig fram. På detta sätt kan handelsmannens resor
jämställas med de svårigheter som enligt Bibeln drabbade de kristna
apostlarna. Fliten går över i kristet tålamod.
Tålamodet – förmågan att utstå motgångar och svårigheter av olika slag –
räknades av Aristoteles till en aspekt av kardinaldygden fortitudo eller mod.
Naturligtvis är gränserna aldrig knivskarpa, men i handelsmannahyllningarna
används dygden tålamod snarare i en luthersk-kristen betydelse. Den sist
citerade diktens framställning av hur den uthungrade gråtande köpmannen
vandrar som tiggare i främmande länder har ingenting att göra med det
tålamod som beskrivs hos Aristoteles. Tålamodet blir snarare en aspekt av det
lutherska kravet på att utföra sitt kall med idoghet och utan knot.4 Det är
alltså återigen fråga om att poeten för in saken under ett annat begrepp. Men
denna strategi förenas med att poeten omtolkar vissa av handelsmannens
gärningar (hans resor) så att även de kan ligga till grund för hyllningen.
Hyllningen har alltså precis som skriften till Anders Jonsson och Margareta
Matsdotter inslag av kvalitativ argumentation. Men dygden förnöjsamhet, som
––––––––
1
2
3
4

Burman 1990, s. 119.
Drees 1986, s. 422–424.
1677.1.4.
Dygden »förnöjsamhet« hörde också till de oftast förkunnade under 1600-talets andra hälft, exempelvis i
Haquin Spegels predikningar. Se Ekedahl 1999, s. 190–191.

152

»Mäd fruchtan giör hans Budh«

den framställs i dessa hyllningar, skall alltså snarast betraktas mot bakgrund av
den lutherska kallelseetiken, som en form av den kristnes tåliga yrkesflit.1
I skriften till Anders Jonsson och hans gemål har som synes poeten
ingenting alls att säga om brudgummens eventuella framgångar eller
kunnande i sitt yrke. Däremot har vi stött på att Lasse Lucidor berömmer Nils
Jonsson för att »uti Ståndet haer Han högre Trapsteeg nått«.2 Hyllningen kan
synas försiktig, men mot bakgrund av den apologetiska tendensen som annars
råder i handelsmannatrycken är den värd att uppmärksamma. Här kan också
nämnas de skrifter som hyllar handelsmännen för att de lärt sig sitt yrke i unga
år.3 På ytterligare något ställe antyds att en handelsman varit framgångsrik,
exempelvis i en bröllopsskrift från 1672:
Kloockt och försichtigt han sin handel ställer/
Roor ey så uth/ han ju wid landet quäller;
Säl den sig sielf förnufftlig mäta kan/
Hans anslag honom gå wäl lycklig ann/
Lijder på sidston ey spott af hwar man.4

Brudgummen har bedrivit sin handel klokt och försiktigt. Den andra raden är
svårtydd, men bör kunna förstås som att han inte rott långt från kusten, utan
hållit sig nära land.5 Raden kan i så fall tolkas metaforiskt, som en bild för att
den hyllade inte tagit onödiga risker. I passagen förknippas handeln med
förnuftighet, och resultatet av dygderna sägs vara tvåfaldigt. Dels leder de till
ett gott (eller åtminstone inte ett skamligt) eftermäle, dels till att hans »anslag«
blir lyckosamma. Den senare något oklara formuleringen kan förstås som ett
intyg om att han lyckas med sina affärer. Men Drees har påpekat att
tillfällespoeterna ofta använde sig av ekonomisk vokabulär för att beskriva
handelsmännens förhållande till Gud.6 I linje med detta kan passagen också
tolkas som en metaforisk beskrivning av parets gudfruktiga leverne.
Något mer entydigt formuleras tankegången i en begravningsdikt till
David Leyel, en av samtidens största järnexportörer:7
––––––––
1
2
3
4
5

Kallelseetiken utreds i Bainton 1960, s. 200–203; Mauser 1976, s. 260 och 273.
Lucidor SD, s. 354.
Se exempelvis 1676.5.21 och 1678.9.29.
1672.2.24.
Den minst orimliga förståelsen av ordet »kvälla«, med den ordagranna betydelsen »svalla«, »porla« eller
»flöda«, måste vara som en pars pro toto (del för helheten) för »ro« eller »segla« – troligen betingad av rimmet.
Se SAOB, sp. K 3478.
6 Drees 1986, s. 423.
7 Müller 1998, s. 86–87.
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Han hade ju så lärdt/ tå han mycket försöckte
Och genom Arbethe/ sitt godha förökte.
Af ringa begyndt’/ men giordt sin Handel mognan/
Herligh Löön gaff honom hans Arbethe godha.1

Herr Leyel prisas för att han arbetat flitigt i sitt värv – det sägs uttryckligen att
det är fråga om handel – och för att han arbetat sig upp till välstånd från en
ringa början. Nu bör det sägas att en stor del av skriften ägnas åt att beskriva
hans givmildhet mot de fattiga, och den rad som följer direkt efter de citerade
framhåller att han var »J Handell och Wandell/ uprichtigh så och from« –
handelsmannens typiska dygder vid den här tiden. Men även om poeten
anstränger sig för att linda in sitt budskap är det otvetydigt att herr Leyel
faktiskt hyllas för att han varit framgångsrik.2
I vilket fall som helst är vissa av de ovanstående trycken ovanliga i så måtto
att de tar handelsmännens framgångar som utgångspunkt för berömmet, på
ett sätt som erinrar om adelsmannahyllningarna.3 Särskilt anmärkningsvärt är
när poeten till och med antyder att framgången har varit en drivkraft, som i
den citerade skriften till herr Leyel. Det kan upprepas att den lutherska
kallelseetiken – åtminstone som den tolkades av den lutherska ortodoxin –
inte innebar ett påbud att söka materiell vinning, utan att det var ett orubbligt
villkor att arbetet skulle utföras endast av plikt, utan tanke på egen vinning.4
Drees inskärper också att tyskspråkiga handelsmannadikter från samma tid
ibland tar upp köpmännens framgångsrika karriärer, men att det aldrig är fråga
om att religiösa föreställningar får legitimera deras vinststrävanden.5 Den
citerade hyllningen till herr Leyel kan snarare försiktigt förbindas med den
aristoteliska etikens föreställning om dygd. Det tycks därmed vara fråga om en
bevisande argumentation, den strategi som helt enkelt går ut på att man visar
att den hyllade haft den kvalitet som saken gäller. Eftersom detta är mycket
ovanligt under 1670-talet är det värt att notera. Men skriften är inte särskilt
utförlig, så karakteristiken får göras med försiktighet.
Den citerade passagen nämner också att hans handel var »försiktig«. Detta
ord förekommer i några handelsmannatryck från 1600-talets sista decennier.6
––––––––
1
2
3
4
5
6

1676.5.21.
Jämför Drees påpekanden om ungefär samtida tyskspråkiga stockholmstryck (1986, s. 412).
Drees har gjort ett parallellt påpekande om de tyskspråkiga handelsmannaskrifterna (Ibid., s. 412–414).
Jämför även Weber 1978, s. 39–40.
Drees 1986, s. 413–414.
Se exempelvis 1671.2.23; 1672.2.24; 1673.12.9b.
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Termen är, som redan har påpekats, mångtydig och kunde betyda »omtänksam«
eller »aktsam« men även »förutseende« eller »klok«.1 Samuel Columbus
använder ordet synonymt med latinets prudentia. Denna kardinaldygd skulle
vi kunna beteckna med »praktisk vishet« eller något liknande.2 Om termen
uppfattas på det senare sättet blir »försiktig« handel snarast detsamma som
»skicklig« – i aristotelisk mening. Det är också i denna betydelse som ordet
används i en skämtsam bröllopsdikt från 1673. Här framställs äktenskapet som
en form av handel – liknelsen är inte ovanlig – och poeten kan konstatera att
brudgummen även i detta fall har varit framgångsrik:
J weten Herr Brudgum/ försichtigh gör lycklig all Köpenskaps Handel
Ett Compagni hafwen j slutit/ Stalbroder i Gifftermåls Wandel.3

Men dygden försiktighet kan också användas på annat sätt. En bröllopsdikt
från 1674 är en utläggning över just denna dygd. Författaren menar att sann
försiktighet består i att inte lockas av det världsliga utan rikta sin håg mot att
skaffa en god hustru och leva enligt Herrens bud.4
Vad som avses när en skrift nämner termen »försiktig« kan med andra ord
endast avgöras utifrån sammanhanget. I de flesta tryck handlar det antagligen
om att adressaten inte förbrutit sig, men någon gång är det också själva
skickligheten i yrket som avses.
För att en poet skall framställa en handelsmans yrkesskicklighet som något
lovvärt är det naturligtvis nödvändigt att handeln som sådan betraktas som
något gott. I ett fåtal texter förefaller denna utgångspunkt given på förhand
och poeten ger inga argument för uppfattningen. Men ibland försöker poeten
mer eller mindre utförligt argumentera för sin ståndpunkt. I skriften till
Anders Jonsson och Margareta Matsdotter är det framför allt själva
mödosamheten i att bedriva handel som gör den lovvärd, en uppfattning som
alltså kan förbindas med den lutherska kallelseetiken. Detta argument ligger i
själva verket implicit i alla de 1670-talsskrifter som lägger fliten till grund för
hyllningen. Men i skriften till Anders Jonsson och hans blivande hustru möter
dessutom ett annat argument: att handeln är nyttig för fosterlandet. Trots att
merkantilismen var stark under i synnerhet seklets andra hälft och att detta är
––––––––
1
2

SAOB, sp. F 3137.
Columbus SD, vol. 1, s. 112. I den svenska översättningen av Aristoteles Den Nikomachiska etiken översätts
den grekiska motsvarigheten till prudentia, med »praktisk vishet« (jämför Ringbom 1967, s. 17–18).
3 1673.12.9b.
4 1674.2.10.
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decenniet då naturrätten slår igenom på allvar i Sverige är argumentet mycket
ovanligt i tillfällesdiktningen. Det förekommer dock på några ställen. Det
tydligaste exemplet är när Samuel Columbus 1671 inför en intressant liknelse i
en av sina bröllopsdikter.
Rätt som ett köpmans Skepp/ ifrån aflägne Länder:
Mäd Warors Nyttigheet thäd spijsar Folk og Land/
Og ricktar ymnelig sin egen Herres Hand.
Den samme är en Fru/ en Wänn/ en Tiänarinna/1

Köpmannens aktiviteter möter oss som något odelat positivt och får till och
med fungera som exemplum (gott föredöme) i en skildring av ett
eftersträvansvärt förhållande mellan två makar. Köpmannen framstår som den
som förser landet med varor. Men argumentet är alltså ovanligt, och sällan så
tydligt utsagt som i Columbus skrift. Jämför följande passage ur en
begravningsskrift från 1678:
J unge åhrens tijd/ sin Handels Konst han lärde/
Hwar med han sän’ fulwäll/ dee sina altijd närde;
Benägen alltid war/ emot sitt Faderland/
Och mången fattig halp/ alt till sin sidste and’ […].2

Till en början kan texten uppfattas som merkantilistisk i sin inställning. Men
en närmare granskning visar att det snarare är det kristna kravet på
barmhärtighet som ligger bakom hyllningen. Hans framgångsrika handel
uppfattas som den givna förutsättningen för givmildhet, inte som något som
mer eller mindre automatiskt bidrar till landets nytta. Faktum är att de skrifter
som hyllar handelsmäns framgångar i stort sett alltid lägger ner stor kraft just
på att framhålla deras givmildhet. En begravningsskrift som nämnt en
handelsmans framgångar låter berätta att:
Ja Kyrckio-Wäggarn som hans Nampn framwijs’ medh Roos/
The tyckias sörjand stå/ sed’n Döden togen koos.3

De stackars väggarna har sannerligen orsak till sin sorg; de har förlorat en
viktig försörjare: »Hur’ haar han Kyrckian prydt Altar och Pelar zijrat? […]
Thet weet hwar tala om som sedt haar all hans Wärck.« I detta fall förbinds
––––––––
1
2
3

Columbus SD 2, s. 148 (r. 14–17).
1678.9.29.
1675.10.24a.
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framgångarna med den avlidnes kärlek till den kristna kyrkan.1 Samma strategi
möter i skedets tyskspråkiga handelsmannatryck i Stockholm. Jan Drees har
visat att dessa ofta tar sin utgångspunkt i de tjänster adressaterna gjort mot
sina församlingar. Detta tolkar han i sin tur som att kyrkolivet var ett av de få
rum där 1600-talets handelsmän tilläts finna en begränsad offentlighet, en
plats där tidens strikta ståndsskrankor delvis kunde upphävas. Men han
påpekar att de föreställningar som träder i dagen i dessa sammanhang också
har en viktig religiös betydelse. De allmosor som handelsmannen ger de
behövande förvandlas till ett slags goda himmelska placeringar, till växlar som
kan lösas in efter döden. Därigenom täcks de eventuella himmelska skulder
handelsmannen kan ha skaffat sig genom att göra (jordiska) vinster genom sitt
köpmanskap.2
De resonemang som förs i dessa dikter är uppbyggda enligt vad Cicero
kallade comparatio, en underavdelning till den kvalitativa argumentationen,
det vill säga när en viss gärning betraktas som förutsättningen för en annan
god eller nödvändig handling.3 I detta fall är det naturligtvis inte fråga om att
handelsmannen begått ett brott, men strategin är densamma. Om handel
betraktas som nödvändig för hans givmildhet mot kyrkan så kan själva
köpenskapen också betraktas som ärofull. Genom att använda denna strategi
behöver poeten vare sig bevisa att den hyllade uppfyllt de sedvanliga
kriterierna för dygd eller förändra innebörden i själva begreppet, men han
uppnår ändå syftet att framställa adressaten som värd att hylla. Och
argumenten förefaller framför allt – men inte endast – hämtade ur den
lutherska läran.
Det gemensamma för de nyss behandlade skrifterna är att poeterna lägger
den flitiga, tålamodiga eller skickliga handeln som grund för hyllningen. Men
de använder sig av skilda argumentationsstrategier. I vissa fall består de i att
fokusera nya aspekter av livet som handelsman, aspekter som innebär att hans
liv kan beskrivas som hedervärt – vad som i retoriskt avseende kan betecknas
som kvalitativa resonemang. Ett exempel är de skrifter som framställer det
hårda livet på havet som ett bevis för hans stora tålamod. Själva begreppet
tålamod – och i förlängningen begreppet dygd – omdefinieras inte alls.
Snarare är det definitionen av »handel« som poeten laborerar med. Ibland
––––––––
1
2
3

En närmast identisk strategi möter i samtida tyskspråkiga tryck (Drees 1986, s. 412–414).
Drees 1986, s. 413–414 och 423–424.
Cicero 1976, s. 33 [I.xi.15].
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hyllas skickligheten och framgångarna i stället som en förutsättning för
givmildhet – comparatio. Men argumentet kan också utformas mer radikalt,
när poeten helt enkelt hävdar att handelsmännen är berömvärda eftersom de i
samma mening som adelsmän varit skickliga och rent av materiellt
framgångsrika i sitt yrke – poeterna för då rent aristoteliska bevisande
resonemang. Däremot är det i dessa skrifter sällan eller aldrig fråga om att
poeterna på allvar ifrågasätter själva betydelsen av begreppet dygd –
definierande resonemang.
Under hela 1600-talet förblir det ovanligt med hyllningar som tar sin
utgångspunkt i skicklig eller framgångsrik handel. Om detta argument givits
proportionellt sett alltför stort utrymme är det dels därför att det kan vara
viktigt att påpeka att det trots allt förekommer och dels därför att det skulle
komma att användas betydligt oftare vid det följande seklets slut.
Dessutom är det framför allt i bröllopstrycken som vi hittar denna sorts
hyllning, och med tanke på att dessa ofta har en skämtsam karaktär är det
ibland svårt att ta dem på fullständigt allvar. En översiktlig genomgång visar
att det ännu under 1690-talet är mycket ovanligt att poeterna berömmer
handelsmännens yrkesskicklighet. I detta avseende tycks de tyskspråkiga
tillfällestrycken ha varit mindre återhållsamma. Jan Drees har visat att 1600talets sista decennium präglas av att handeln allt oftare framställs som något
odelat gott, något han förbinder med den handelsvänliga politik som fördes av
Karl XI. Samtidigt blir det allt vanligare att element ur köpmanslivet ligger till
grund för hyllningarna samt – och detta är väl det viktigaste – att poeterna
ibland anknyter till den lutherska kallelseetiken för att legitimera och
berömma handelsmännens yrkesskicklighet.1 Mot den bakgrunden är det
anmärkningsvärt att tendensen till att framställa handel som något direkt
lovvärt är så pass svag i de svenskspråkiga trycken, men det kan påpekas att en
liknande återhållsamhet enligt Allan Ellenius präglar handelsmannaporträtten
från samma tid.2 Det mest rättframma exemplet som jag återfunnit i det
svenskspråkiga materialet från 1690-talet är en bröllopsskrift till brudparet
Petter Eek och Helena Margareta Schalenia. Poeten gratulerar i diktens slut
bruden till föreningen:
Lycksalig är wår BRUD/ åt hwilken är beskärder/
Till Hufwud och förswar/ en Man rätt Heder-wärder/

––––––––
1
2

Drees 1986, s. 424–427.
Ellenius 1967, s. 86–92. Jämför Drees 1986, s. 430.
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Som Handel drifwa kan/ som wäl förstår sin saak/
Som är af from Natur/ är sedig kiärlig spaak.1

Han »kan driva handel« och »förstår sin sak väl«. Tydligare och mera påstridigt
än så blir det aldrig, och de enstaka exemplen på en mera direkt hyllning av
den skickliga och framgångsrika handeln som vi sett i 1670-talets tryck förblir
snarast excentriska undantag. Och en sak har de flesta av dessa skrifter också
gemensamt med de mer blygsamma som framhåller handelsmännens
ostrafflighet: det är framför allt ur den lutherska läran som poeterna hämtat
sina argument, inte ur den aristoteliska etiken. Skillnaden är endast att
poeterna nu tar Luthers kallelseetik som utgångspunkt, medan de andra utgick
från lydigheten gentemot Guds bud. I ett fåtal skrifter leder poeternas
framställningar rentav över i en sorts utmaning mot vissa av den aristoteliska
etikens grundsatser. Dessa skall vi se närmare på härnäst.

»Hwar brukar egen konst« – att ifrågasätta dygdeläran
»Huru skal iag dig beskrifwa«? frågar signaturen J.H. i en dikt ur en skrift från
Olof Jönssons och Sara Åkerbloms bröllopsfest den 7 april 1678. Trycket
innehåller tre dikter av skilda författare. Vi skall fästa oss vid den inledande
och längsta av dem. Den består av 16 numrerade sexradiga strofer, och inleds
med den ovan citerade frågan. Den syftar dock inte på tryckets huvudperson,
utan på en hemlighetsfull likhet som författaren ser mellan alla män:
Huru skall iag dig beskrifwa/
Du fördolda hemligheet/
Och hwad nampn skall iag dig gifwa/
Som all sinnens stridigheet/
Binder uthi ett begiär/
Att wij Qwinfolck holla kiär?

Grundtemat att alla (män) älskar kvinnor kan förbindas med poetikernas
föreskrifter för bröllopsdikter. Scaliger föreslår exempelvis att bröllopspoesi
gärna kan behandla den drift att förenas som genomströmmar allt och alla.2 I
den fortsatta dikten ges specifika exempel.

––––––––
1
2

1695.12.29.
Tufte 1970, s. 133–134.
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Den han älskar dät/ den detta/
Den att blifwa lärd i book/
Den sin ögons lust att mätta/
Den att sanka gull ihop/1
Den at beeta sine fåår
Den att pudra sine håår.
Een will fächta/ annan dantza,
Tridie spela kort och skack/
Fierde sig i brädet skantza/
Femte öfwa tick och tack/
Siette altijdh stå på luur
För ett menlöst sinnlöst diuur.

De två stroferna nämner ett antal mänskliga sysselsättningar: att läsa, att jaga,
att samla rikedomar, att valla sina kreatur. Den övergripande tanken är att vad
man än sysselsätter sig med, finns det ändå ett som förenar oss. Exemplen
fortsätter i ytterligare två strofer:
Mongen större sorgh sig wäcker/
Att upleeta Himlens lopp/
Hwad som Månans lius uthsläcker/
Hwad som tänder det seen upp/
Huru Solen har sin gång/
Hwadan tordön sitt ursprång.
Den sitt besta freden kallar/
Och i roo beboo sitt tiäll/
Den der mången tusend faller/
Tycker sig rätt lefwa wäll/
Fins och den i detta lag/
Som till handel har behag.2

Poeten tecknar enkelt sagt fyra karaktärsstyper. Först beskrivs i sex rader den
lärdes strävanden att förstå världsalltet. Därnäst beskrivs i två rader den som
drar sig tillbaka till sitt »tiäll« för att söka ro och fred. De följande två raderna
beskriver en man som endast finner lyckan i stridens hetta på slagfältet. Och
avslutningsvis nämns också den som »till handel har behag«. I grund och
botten är det dock inte fråga om fyra skilda yrken som beskrivs, utan fyra
skilda inställningar till världen. Vishet, lärdom och krigiskt mod hör till de
––––––––
1
2

Ordet »sanka« betyder »samla« (SAOB, sp. S 516).
1678.4.7.
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typiska aristoteliska dygderna. Att vända sig bort från världens strider för att
finna ro var däremot den stoiska etikens grund. Stroferna kan alltså förbindas
med de två slags dygdeetiska traditioner som präglade samtiden. Men även
köpmannen förs in som ett exempel, som om hans sätt att leva vore ett
väsensskilt men jämbördigt alternativ till den aristoteliska och stoiska etikens.
Men poeten utvecklar inte tanken, utan håller sig till bröllopsdiktningens mer
skämtsamma tonläge, och återvänder till inledningsstrofens ämne:
Men ehuru som wij skillie/
Och i annat gå i säär/
Stemmer doch i ett wår willie/
Att wij Qwinfolck hålla kiär/
Här blijr all wår stridigheet/
Wänd i frijdh och i roligheet.

Kontentan är att alla skillnader mellan olika stånd i slutändan är ointressanta.
Men till sist kan poeten ändå intyga att han aldrig har skådat en kärlek så stark
som hos »detta dygde pare«.

I flera av de handelsmannaskrifter som har presenterats utförligare i detta
kapitel argumenterar poeterna på olika sätt för att adressaternas yrkesvärv,
deras kall eller ämbeten, inte är väsentliga för hur de skall bedömas moraliskt.
I begravningstrycket över Nils Jonsson hävdar Lucidor helt enkelt att
ståndstillhörighet inte har någon betydelse i himmelriket. I bröllopstrycket till
Anders Jonsson och Margareta Matsdotter ställs handelsmannen vid sidan av
de som »nööter up« sin tid i böcker eller »föllier Mars i strijd«, och slutsatsen
är att hans yrke inte kan betraktas som lägre stående än deras. I den nyss
behandlade bröllopsdikten till Olof Jönsson och Sara Åkerblom behandlas ett
flertal skilda yrken och intressen, från schackspelarens till jägarens, men
framför allt jämförs handelsmannen med krigaren och den lärde. Slutsatsen
blir att alla skillnader i grund och botten är oväsentliga eftersom något starkare
förenar oss: »Att wij Qwinfolck hålla kiär«. I detta tryck framställs kärleken till
kvinnor lite skämtsamt som det enda verkligt väsentliga. Men gemensamt är
att poeterna – utifrån olika ståndpunkter – argumenterar för att en människas
yrke eller sysselsättning inte är väsentlig för hur hon skall bedömas moraliskt.
Ur en synvinkel kan påpekanden om att inget yrke är mer värt än något
annat naturligtvis uppfattas som kritik mot ståndssamhället. Redan Castrén
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menade att detta var ett »demokratiskt« inslag i tillfällespoesin som förekom
ganska ofta under 1600-talet.1 Vi skall dock betrakta dem ur ett annat
perspektiv, i förhållande till den aristoteliska etiken. Det är nämligen nästan
alltid samma sysselsättningar som poeterna väljer att ställa bredvid
handelsmannens: krigarens och den lärde ämbetsmannens. Ett
begravningstryck beskriver dem som vill »heeta klook och wijs« och dem som
»söke sitt beröm i Manlige bedriffter«. Texten mynnar ut i att sådana bragder
till sist är betydelselösa. Sällhet uppnår endast den »som är och blijr i Gudi
nögd«, som rättar sig efter Herrens bud och ständigt längtar bort från »denna
Jordens tyngd och usla SyndaKropp«. En annan skrift beskriver dödens
oundviklighet: »Ey hielper Macht/ Modh/ ey Rijkedom och Håfwor«. Det
råder knappast några tvivel om att det är ämbetsmannen och krigaren som
poeten åsyftar med de två inledande orden. Poeterna ägnar sig, skulle vi kunna
säga, åt att demokratisera dygdebegreppet, att göra det tillgängligt också för
handelsmän. Därmed utmanas eller ifrågasätts den aristoteliska föreställningen
att dygden hör särskilt samman med samhällets mest förnäma grupper. Detta
är den första utmaning som möter i dessa skrifter – vi kommer att stöta på
ytterligare tre.
En begravningsdikt riktar sig till handelsmannen Johan de Vallois dotter
Elisabeth. På titelsidan står faderns namn med äretitlar i stor stil under
hennes. Även om texten formellt sett är en hyllning över henne, visar redan
förstasidan att texten är utformad med fadern i åtanke. Tryckets första dikt
beskriver jordelivets futtighet:
Här bygges höga huus/ här drifwes storan handel/
Såsom wij skulle här/ hafwa en ewig wandel
Dhen ena tänckier så/ iag skall mig dijth begifwa
Der iag kan gott kiöp få/ och godz tillsamman rijfwa.
Och så förkofra mig/ min rijkedom föröka
Hwar medh iag sedan kan stoor myndighet upsökia.
Den andra menar thet/ min wäria skall mig föda/
Jagh reser uthom Landz/ och skall fienden Döda:
Den tredje samkar hoop/ all rum medh korn och rogh/
Och der på lecker alt/ hans sinne så och hogh.
Den fierde ränner kring att höga tienster trachta/
Deße och månge fleer sin dödzstundh lijtet achta […].2

––––––––
1
2

Castrén 1907, s. 129–131.
1676.4.2.
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De första sex raderna beskriver en handelsman, de följande två en krigare.
Därnäst beskrivs den som samlar spannmål (en bonde eller ännu en
handelsman?) i två rader, och till sist i en rad, den som strävar efter höga
tjänster: en ämbetsman. Slutsatsen är att rättfärdighet består i ett distanserat
förhållande till världen, oavsett samhällsposition eller yrke:
Then thet betrachtar wäl/ i thenna wärlden onde
Han är altijdh beredd/ att lösas från all wånde.

Strategin förekommer ända fram mot seklets slut, som i denna
begravningsskrift från 1692:
EN Krigzman går till strijz/ at han må seger winna;
En skepmans omsorg är en säker hamn upfinna.
[…]
När wintren är til meen/ at Jorden åter grönskas
Är Åkermannens Böön: tå sorg är fallen inn/
Åstundas sådan tröst/ som hugna kan ens sinn:
Wij stå här uti strid och måste dag’lig fächta/
Här fordras tapperhet/ och at wij oförskräckta
Gå diefwuls macht emot/ och werldens arga sund/
Samt och wårt onda Kiött/ som retar i all stund.1

Texten inleds liksom flera av de ovanstående med att en jämförelse mellan
olika sysselsättningar leder över i en teckning av jordelivets hemskheter och
sorger. Och liksom ofta annars förbinds denna skräckbild paradoxalt nog med
att poeten varnar för timliga frestelser. Att vara dygdig, förstår vi, har inget
med själva yrkeslivet att göra, utan består i att vända sig bort från det jordiska.
Denna typ av argumentation förekommer i en mångfald handelsmannatryck från det slutande 1600-talet. På olika grunder hävdar poeterna att
handelsmannens yrkesvärv är av samma moraliska halt som andra, i synnerhet
krigarens och ämbetsmannens. I de ovan citerade texterna nämns också ofta de
speciella dygder som hörde till dessa två yrken: klokhet, vishet, och mod på
slagfältet. Slutsatsen är att dessa egenskaper inte äger något verkligt värde.
Därmed utmanas eller ifrågasätts en andra grundprincip ur den aristoteliska
etiken – att dygd är att vara skicklig eller till och med framgångsrik i sitt yrke.
I de skrifter som hittills har diskuterats följer argumentationen delvis skilda
linjer. I Lucidors skrift till Nils Jonsson synes det framför allt vara viljan att
––––––––
1

1692.11.9. Ett vältaligt 1690-talsexempel på en bröllopsskrift som använder denna strategi är trycket 1698.1.
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vända sig från det jordiska som är av betydelse. I bröllopsskriften till Anders
Jonsson och Margareta Matsdotter argumenterar poeten i stället för att
krigarens, den lärdes och handelsmannens skilda värv på olika sätt är till nytta
för fäderneslandet. I bröllopstrycket till Olof Jönsson och Sara Åkerblom
menar poeten att det väsentliga är att alla söker kärleken.
Till viss del beror skillnaden naturligtvis på att ett av trycken är en
begravningsskrift, medan de andra är bröllopsskrifter. Det råder dock inga
tvivel om att den första av dessa linjer – att alla jordiska bedrifter framställs
som fåfängliga och därför inte kan ligga till grund för verkligt beröm – är den
vanligaste, även i bröllopsdiktningen. Jämförelsen mellan skilda sysselsättningar
leder i stort sett alltid över i en skildring av den världsfrånvändhet som är det
enda sanna moraliska värdet:1
Ty är förden skul Säll/ och vpfyld med stor Frögd/
Den Menniskia som är och blijr i Gudi nögd/
Den effter Hans behag och willia weet sig rätta/
Den stedz med Trones Flycht och Wingar rår sig lätta
Fron denna Jordens tyngd och usla SyndaKropp […].2

När jordelivet misstänkliggörs så starkt som i dessa skrifter är det naturligt att
framgången i yrkesvärvet, det som i andra skrifter till andra typer av adressater
ofta framhålls som dygdens och hyllningens kärnpunkt, inte kan ligga till
grund för lovtalet.
I den aristoteliska etiken spelar äran en central roll. Ärekulten var stark
också i 1600-talets svenska kultur och litteratur.3 Och i de tillfällestryck som
riktar sig till andra än handelsmän hävdar poeterna ofta att dygden leder till
ära, framgång och kanske till och med en adelstitel. I det slutande 1600-talets
handelsmannaskrifter jämställs däremot detta sökande efter ära eller andra
timliga framgångar ofta med girighet och görs därmed till en dödssynd.4 I
stället är det Guds lön som ställs upp som belöning för ett gott leverne.
Därmed utmanas en tredje av den aristoteliska etikens grundsatser. En
köpman prisas exempelvis för att »Alt werldzligt loff han städze har förachtat«.5
Genom en retorisk fråga framhålls på ett ställe att den jordiska framgången
––––––––
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4

Att dessa två motiv ofta är nära förbundna i tillfällespoesin påpekas redan hos Castrén 1907, s. 129.
1679.5.1a.
Delblanc 1961, s. 20 och 65. Jämför även Delblanc 1965, särskilt s. 15–27.
Albert Nilsson påpekar att äran, liksom rikedomen och vällusten, betraktades med misstänksamhet av den
protestantiska teologien och att denna föreställning ofta präglade 1600-talets diktning (1926, s. 31).
5 1671.9.24.
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inte endast är oväsentlig, utan dessutom ingenting som kan vara den enskilda
människans egen förtjänst:
Hoo är then Man sigh rätzligh kan
Aff Wälgången berömma/
Och sigh lycksaligh dömma?1

Föreställningen kan förbindas med den lutherska teologin. Troligen är det vare
sig medvetet eller avsett av poeten, men indirekt innebär formuleringen också
ett ifrågasättande av den aristoteliska etikens syn på dygden som en vana.
De flesta av de citerade skrifterna hämtar återigen sina argument ur den
lutherska etiken. Poeten för ett definierande resonemang, han omtolkar
begreppet dygd för att det skall passa en handelsman. Men till skillnad från
när denna strategi använts tidigare är det inte endast fråga om att poeterna
vidgar begreppet dygd så att det kan tillämpas på handelsmän. De hävdar
också att vissa av de traditionella (aristoteliska) aspekterna på dygden inte är
giltiga; de inskränker begreppet.
Självklart är det inte fråga om att handelsmannapoeterna samstämmigt
bestämmer sig för att kritisera den aristoteliska etiken. Men uppenbarligen har
vissa av dem funnit det effektivt att hylla handelsmännen genom att säga att
vissa av de traditionella uppfattningarna om dygd inte är hållbara. På olika
håll i materialet finns det formuleringar och påpekanden som faktiskt innebär
att den aristoteliska etikens grundsatser kritiseras. Vissa hävdar att inget
speciellt yrke är särskilt förknippat med dygden – vilket ifrågasätter den
aristoteliska etikens fokus på aristokratin, särskilt krigare och lärda. I samband
med detta kan de hävda att sann dygd inte alls har med de jordiska
verksamheterna att göra, utan snarare består i att vända sig bort från det
timliga. Andra menar att inget av vad en människa lyckas med i denna världen
är hennes egen förtjänst, och ifrågasätter därmed möjligheten av att tillägna sig
dygden som en vana. Några hävdar också att äran är något förkastligt; att söka
den kan rentav betraktas som en synd.
Under 1670-talet är det få skrifter som innehåller alla de nämnda inslagen,
men samtliga förekommer i materialet. Det betyder naturligtvis inte att
poeterna medvetet avsåg att kullkasta aristotelismen. De nya definitioner som
de ger begreppet dygd är beroende av syftet att hylla handelsmän. Det kan
understrykas att den utmaning som uppstår i och med detta är ovanlig och
––––––––
1

1677.12.9b.
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svag, möjligen helt verkningslös. Men den utgör ett frö till en kritik av själva
det aristoteliska dygdebegreppet som skulle komma att nå full blom under det
följande seklet.

Innan vi tar steget fram ett århundrade skall vi erinra oss att att många av
1600-talets handelsmannaskrifter inte alls ägnar sig åt att hylla sina adressater.
Bröllopsdikterna formas exempelvis till avhandlingar om kärlekens väsen, till
herdedikter eller till framställningar av kärlekens makt i naturen.
Begravningsdikterna beskriver dödens oundviklighet eller framställer döden
som en vinning, men utan att närma sig frågan om handelsmannen varit god
eller inte. Motiven är i och för sig inte unika eller revolutionerande, men
medan endast en liten del av skrifterna till andra adressater lägger
tyngdpunkten på något annat än att hylla adressaten är det alltså snarare
typiskt för handelsmannaskrifterna. I en mening fungerade väl även dessa
texter som ett slags indirekta hyllningsskrifter. Själva förekomsten av
tillfällesskrifter vid en begravning eller ett bröllop kan betraktas som en form
av hedersbetygelse. Sedda så, kan också dessa skrifter betraktas som ett svar på
att poeterna upplevde vissa svårigheter när de skulle hylla en handelsman.
När det slutande 1600-talets tillfällespoeter ändå föresatte sig att hylla
handelsmän försökte de ofta försvara dem mot en given misstanke om
oärlighet och girighet. Poeterna framställer den hyllade handelsmannen som
ett undantag. De kunde berätta om hur han alltid uppfyllt sina kontrakt och
aldrig lurat någon, hur han skänkt pengar till de fattiga, eller hur han aldrig
varit intresserad av det jordiska över huvud taget. Dessutom berättade de att
han uppfyllt sina plikter som kristen, undersåte, och husbonde – det vill säga
att han följt hustavlan. Så långt är traditionen till seklets början obruten. Men
ibland framhöll poeterna också att handelsmännen varit flitiga, skickliga och
till och med framgångsrika i sitt yrkesliv, att de varit just skickliga handelsmän.
Märkligt nog kombineras detta ibland med påpekanden om att dygd inte alls
har med yrkeslivet att göra, ett resonemang som någon gång nästan drivs till
en kritik av den aristoteliska läran.
Tillfällespoeterna reflekterade säkert sällan över om de ägnade sig åt att
omtolka begreppet dygd. Men oavsett hur mycket de – eller andra – var
medvetna om saken så deltog de i ett slags kamp om vad dygd skulle betyda,
och i förlängningen vem som hade rätt att göra anspråk på den. Som vi har
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sett var inte ens handelsmannapoeterna särskilt eniga om vad dygd var – de
valde en hyllningsstrategi som de tyckte passade, och brydde sig inte särskilt
mycket om filosofisk konsekvens. Men om vi ändå ska försöka säga något
sammanfattande om handelsmannaskrifterna från det slutande 1600-talet så
måste det bli att medan andra adressater hyllas för att de varit aktiva och
skickliga yrkesmän, så hyllas handelsmännen snarare för att de varit ostraffliga
och lydiga kristna – för att de, som det heter i en skrift, »mäd fruchtan giör
hans Budh«.1 Och därmed lämnar vi 1600-talet och tar steget fram mot
tillfällespoesins sista storhetstid: 1770-talet.

––––––––
1

1672.11.19. Konstgreppet att låta den avlidne själv ta till orda i dikten kallas prosopopeia och föreslogs ofta i
tidens retorikhandböcker (Vossius 1990, s. 33). Jämför Lausberg 1960 (band 2), s. 411.
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1770-talet
Upplösningstid

Det svenska 1770-talet präglades av politiska omvälvningar. Frihetstidens
partistrider ersattes i och med Gustav III:s statskupp av en starkare kungamakt.
Samtidigt inleddes också något av ett litterärt nyvaknande. Det var exempelvis
under denna tid en upplysningspoet som Johan Henric Kellgren framträdde.
Tillfälleslitteraturen gick under seklet mot sin absoluta storhetstid,
åtminstone om man ser till antalet tryck. Separattrycken fortsatte att öka ända
fram till 1760-talet, med 1763 som ett extremt toppår. Under det följande
decenniet låg produktionen kvar på en hög nivå. Per S. Ridderstad har
beräknat att årsproduktionen under 1770-talet låg mellan 350 och 450 tryck,
alltså omkring ett tryck per dag.1
Men så, efter 1778, sjönk produktionen hastigt, för att aldrig återhämta sig.
Till viss del är nedgången skenbar. Tillfällesdiktningen fann nya vägar. Många
tillfällesdikter publicerades från och med denna tid i provinstidningar i stället
för som enskilda häften.2 Men här är det den separattryckta produktionen som
står i centrum, och det är därför klokt att välja 1770-talets tryck som material
för avhandlingens sista del.

Poeter och adressater
För tillfällespoeterna innebar 1770-talets situation inte mycket nytt. Den
typiske poeten var fortfarande ofta den unge mannen i början av karriären. Ett
exempel är den flitige poeten Lars Westrin som i ett av sina verk, efter sitt
––––––––
1
2

Ridderstad 1983, s. 242.
Ridderstad 1980, s. 33 och 1983, s. 242–243.
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namn, lägger till de något bedjande orden »Fattig Studerande«.1 Kanske är han
ett exempel på en poet som skriver med hopp om ekonomisk ersättning. Men
bland författarna finns också personer som var mer etablerade. Lektorn i poesi
i Västerås, Olof Bergklint, står exempelvis bakom ett antal tryck.2 Vissa är
undertecknade av kollektiv, exempelvis »Westgötha Nation« och »Göteborgske
Frimurare-barnen«.3 Möjligen är det någon form av klient- och
patronförhållande som ligger bakom dessa; den hyllade kan ha varit en
benägen gynnare. Det är i varje fall svårt att inte se krassa motiv bakom de två
tryck som innehåller identiska dikter till handelsmannabegravningar i olika
städer.4 Men bland 1770-talets tryck finns också vissa som tycks vara skrivna av
social plikt, bland annat flera släktskapsdikter.5 Andra uppges vara skrivna av
vänner, en upplysning som inte alltid bör tas för bokstavligt.6 Nu finner vi
också ett fåtal kvinnor bland de författare som hyllar handelsmän. Lisette
Kuhlman är exempelvis, enligt en handskriven anteckning på trycket,
författare till en skrift från Niclas Matsens begravning i Göteborg 1770.7
Dessutom finns skrifter där handelsmän eller någon ur deras familjer
uppvaktar andra handelsmän.8 Detta kan betraktas som ett utslag av de
nätverksförbindelser som ofta förenade 1770-talets handelsmannafamiljer.9
Städerna hade återigen börjat växa, efter en stagnation under 1700-talets
första hälft. Mellan 1730- och 1770-talet ökade antalet invånare i svenska städer
från ungefär 178 000 till 246 000.10 Handelsmännen blev också fler. I
––––––––
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2

1772.9.17.
Exempelvis 1774.4.10; 1775.11.30; möjligen även skrifterna 1775.12.17a (av »O..B..« mfl.); 1776.1.11a (av »B«,
en underskrift han bland annat använde i 1774.4.10). En professor i Uppsala (Ekman) står också som
upphovsman till ett tryck 1775.4.11b.
3 1775.4.11d och 1773.2.18b. Här kan särskilt uppmärksammas en författare, eller möjligen en skola, som
utmärktes av en särskild komisk talang. Det gäller de(n) författare som står bakom ett antal skrifter författade
på dialekt och som trycktes i Linköping och Norrköping. Trycken är vanligen anonyma, men ett av dem är
undertecknat av »Carl Carlsa i stora Norbyn«: 1770.5.15a; 1770.8.24b (tryckt i Karlskrona); 1770.10.11a;
1770.12b; 1771.8.8; 1771.12.26a.
4 1774.1.18b och 1773.9.3b.
5 Exempelvis 1771.12.6b (en bröllopsskrift av brudens bror); 1773.3.29 (skriven av den avlidnes svåger);
1773.4.9b (av »Sorg Husets Slägtinge«); 1778.10.6 (av brudgummens bror); 1779.5.16a (av brudens syskon);
1779.6.27 (av »wi Syskon«).
6 Exempelvis 1776.3.19c; 1776.10.1; 1776.11.5; 1776.12.24; 1777.2.5.
7 1770.2.9g. Författarinnan återfinns inte i Ann Öhrbergs kartläggning över kvinnliga författare under
frihetstiden (2001). Osäkrare är de skrifter som anges vara skrivna av döttrar, unga systrar eller andra kvinnliga
anhöriga. Dessa kan ibland antas vara skrivna av någon annan. Se exempelvis 1779.5.16a.
8 En Hülphers stod exempelvis bakom ett av trycken vid Niclas Matsens begravning i Göteborg 1770
(1770.2.9d). En Tottie står bakom en bröllopsskrift från samma år (1770.4.8).
9 Müller 1998. Se även Öhrberg 2001, s. 55–63, som bland annat belyser familjen Hülphers.
10 Lilja 1996, s. 32. För en i huvudsak gillande diskussion om de relativt höga befolkningssiffror som Lilja ger
se Karonen 1999.
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Göteborg dubblerades antalet handelsmän mellan 1750 och 1805.1 En stor del
av ökningen skedde under 70-talet. År 1770 var antalet handlande i Göteborg
ungefär 140. Tio år senare hade siffran ökat till 210.2 Tillväxten hängde
emellertid framför allt ihop med en generell stegring av invånarantalet;
andelen handelsmän låg omkring nio procent hela 1700-talets andra hälft. I
Västerås var andelen handelsmän lägre, men även där låg den på en konstant
nivå.3 I Uppsala var antalet handlande år 1788 något mindre än 40 stycken,
inte ens en procent av stadens befolkning.4
Burskap var i princip nödvändigt för att bedriva köpenskap, med undantag
för bok- och hästhandel.5 Men bland 1770-talets adressater återfinns en del
adliga handelsmän, exempelvis August Alströmer.6 Det tycks därmed som om
handel har fått en ny och kanske högre status. Beteckningen används även
sedan personen adlats. Troligen är dock detta ingen helt ny företeelse. Jan
Drees har visat att den tyskspråkiga tillfällesdiktningen i slutet av 1600-talet
börjar nämna att adelsmän vunnit sin titel genom handel.7 Mer
uppseendeväckande är kanske att vi bland adressaterna från denna tid finner
en kvinna. Gertrud Molis från Åbo tog över sin makes affärsrörelse när han
avled, och hon hyllades vid sin begravning bland annat för sin skickliga och
framgångsrika köpenskap.8 I de bevarade trycken tecknas, som Carina Burman
sagt, »ett märkligt borgaröde«.9 Fru Molis var inte bara framgångsrik i sin
affärsrörelse. Hon var också gift två gånger och lika många gånger bliven änka,
födde sexton barn – varav sju stycken efter att hon hade fyllt fyrtioåtta! – av
vilka endast fyra överlevde henne när hon dog som en »Af. De. Förmögnaste.«
i Arboga.10
Handelsmännen var fortfarande generellt sett en ekonomiskt stark grupp.11
Men skillnaden mellan olika handelsmän hade inte minskat. Det har hävdats
att handelsmannagruppens starka ekonomiska ställning nästan helt och hållet
––––––––
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Andersson 1988, s. 45.
Ibid., s. 56.
Olsson 1988, s. 389.
Petré 1958, s. 188. Jämför Lilja 1996, s. 31.
Andersson 1988, s. 48, 54.
1773.9.23d. Jämför SBL, 1, s. 556.
Drees 1986, s. 427.
1771.7.31a och b.
Burman 1999, s. 124.
1771.7.31b.
Andersson 1988, s. 57.
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berodde på några enstaka utomordentligt förmögna individer.1 I Göteborg
kunde de rikaste stoltsera med en förmögenhet som var ungefär 50 gånger så
stor som de minst bemedlade köpmännens.2 De rika var naturligtvis i
minoritet. Vid 1700-talets slut ägnade sig ungefär 10–20 procent av
handelsmännen i denna stad åt export och import i stor skala.3 De stora
köpmanshusen i Göteborg och Stockholm brukar också beskrivas som en »ny«
kapitalistisk elit.4 Statistiken är liksom tidigare osäker, men det har beräknats
att exporten fördubblades under 1700-talets andra hälft. Denna ökning
berodde till mycket stor del på den göteborgska uppgången.5
Bland adressaterna återfinns personer ur denna nya överklass, såsom
grosshandlaren Charles Tottie från Stockholm och personer ur
köpmanssläkterna Grill, Lefebure och Hebbe.6 Den ovannämnde Niclas
Matsen hörde till Göteborgs mest förmögna handelsmän.7 Ett antal lite
mindre namnkunniga kan också nämnas. Friedrich Damm som uppvaktades
vid bröllopet i november 1777 hörde tillsammans med Sahlgren, Alströmer
och en handfull ytterligare till de så kallade »äventyrskapitalisterna« i
Göteborg.8 Han var en av stadens 16 högst taxerade år 1780. Men man kan
konstatera att han ändå inte tillhörde den allra yppersta eliten. Den rikaste
Göteborgshandlaren, Christian Arfwedsson, taxerades samma år för mer än
fem gånger så stor förmögenhet.9 Abraham Hülphers var en av Västerås
mäktigaste handelsmän.10 Både han och hans son uppvaktades med
tillfällestryck under perioden.11 Sven Sahlsteen hörde till Kalmars viktigare
handelsmän. Han var bland annat mycket aktiv i stadens politiska liv och
hyllades med flera skrifter vid begravningen 1776.12 Lite längre ned på skalan
finner vi Uppsalas kramhandlare Jonas Noring och Västeråshandlaren Johan
––––––––
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Petré 1958, s. 190.
Andersson 1988, s. 58–62.
Ibid., s. 63. Svårigheten att statistiskt belysa handelsmännens ställning har för Uppsalas del framhållits i
Petré 1958, s. 190.
4 Samuelsson 1951, s. 104. Jämför Magnusson 1999, s. 273.
5 Magnusson 1999, s. 273.
6 1773.2.18a–e; 1773.2.23a och b; 1771.10.22a–d. Flera tryck finns bevarade från Totties begravning den 28
januari 1776.
7 Andersson 1988, s. 144.
8 Andersson 1996, s. 382.
9 Ibid., s. 280.
10 Se exempelvis Montelius 1993, s. 620–635 och Olsson 1988, s. 147–240.
11 1770.8.10a och b respektive 1770.12.13.
12 1776.7.19a–d. Se vidare Nilzén 1984, exempelvis s. 60–68.
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Gother.1 Visserligen kunde de senast nämnda köpmännen kanske inte mäta sig
med Tottie och Grill, men de tillhörde åtminstone något slags överklass. Men
bland adressaterna återfinns också ekonomiskt blygsammare personer. De allra
flesta av de handelsmän som tillägnades tillfällestryck under 1770-talet finns
exempelvis inte med i de uppställningar av »stadens större handelsmän« som
ibland görs i lokalhistoriska verk.2 En samtida röst kan också åberopas. I ett
brev från 1760-talet talar Norrköpingshandlaren Carl Niclas Wadström om sig
själv och handlarna Jean Jacques De Geer och Johan Adelswärd som stadens
enda socialt och ekonomiskt framskjutna handelsmän. Ingen av dem finns
med bland de 18 Norrköpingshandlare som hyllades med tillfällestryck
bevarade på Carolina Rediviva i Uppsala.3
De riktigt förnäma adressaterna är alltså av naturliga skäl en minoritet: de
flesta handelsmän hörde till ett lägre, men fortfarande ganska burget skikt.
Ofta sticker de mest förnäma adressaterna ut i materialet genom att de
tillägnas fler, mer påkostade och ibland utförligare tryck. Men med avseende
på dygden skiljer de sig inte från de mindre förnäma: de hyllas för ungefär
samma egenskaper.

Tillfällespoesi, poetik och retorik
Retoriken fortsatte att blomstra genom det svenska 1700-talet.4 Sambanden
mellan retorik och poetik förblev också självklara – åtminstone fram till slutet
av århundradet, då till exempel Stina Hansson menar sig kunna se »början till
slutet på den klassiska retorikens dominans inom den litterära institutionen«.5
Hon hävdar också att det sker en förskjutning eller omprioritering i
retorikhandböckerna under 1700-talet, så att avsnitten om inventio – finnandet
av argumenten – blir allt kortare, något hon förbinder med övergången från en
––––––––
1

De tillägnas skrifterna 1775.4.11a–h respektive 1776.1.11a–b. Om Jonas Noring se SBL 27, släktartikel
s. 530. Familjen Gother var vid 1700-talets mitt en av Västerås viktigaste handelsmannafamiljer, men på 70talet hade deras ställning sjunkit avsevärt (Montelius 1993, s. 617–620).
2 Se exempelvis för Norrköpings del Söderberg 1968, s. 55–73; för Göteborg Andersson 1988, s. 144–162 och
Andersson 1996, s. 280; för Västerås Olsson 1988 och Montelius 1993.
3 Brevet refereras (och dess innehåll verifieras) i Söderberg 1968, s. 54, 65. Skrifterna som uppger sig vara
riktade till handelsmän i Norrköping är 1770.5.15a och b; 1770.10.11a och b; 1770.12a och b; 1770b; 1771.6.16;
1771.6.27; 1771.8.8; 1771.11.21a och b; 1771.12.26a och b; 1773.12.19; 1774.2.1a och b; 1774.11.13; 1774.12.20;
1775.11.16; 1776.3.5; 1776.3.19a–e; 1778.4.4; 1778.4.7a och b.
4 Skuncke 1993, s. 16–18 och passim.
5 Jämför Hanssons diskussioner om övergången från repertoar- till verkdiktning (2000, passim, särskilt
s. 94–100; citat från s. 138).
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muntlig till en alltmer skriftlig kultur.1 I vilken mån detta påverkade
tillfällespoeternas praktik är naturligtvis svårt att säga, men med tanke på
tillfällespoesins genrebetingade formelmässighet är förändringen antagligen
inte avgörande. Dessutom förmedlades de retoriska lärdomarna i hög grad
genom praktiska övningar.2 Anna Cullhed har också hävdat att poetikhandböckerna inte förändrades i så hög grad som förfäktats i äldre forskning.3
Men även om vi väljer att tro på exempelvis Welleks tes att det dyker upp en
ny typ av poetikhandböcker under 1700-talets andra hälft, så menar också han
att dessa snarare utmärks av att de inte alls nämner tillfällespoesi, än av att de
för fram nya regler för den.4 I vilken mån man än kan tala om ett genombrott
för en »förromantisk« estetik, fick den knappast någon särskilt stor betydelse
för tillfällespoeterna. För deras del förblev antagligen de lärdomar som
traderades i Vossius Elementa Rhetorica, Scaligers Poetices Libri Septem och
deras efterföljare de mest inflytelserika.
Däremot växte sig kritiken mot tillfällesdiktningen allt starkare. Detta har
troligen att göra med att seden spred sig till allt bredare lager. Så länge
tillfällesdiktningen var en angelägenhet för samhällets förnämare medborgare
betraktades den som exklusiv. När det däremot började dyka upp tillfällesdikter till alla möjliga typer av adressater sjönk dess prestige drastiskt.
En av tillfällespoesins kritiker var Olof Bergklint (1733–1805). Bergklint
blev 1774 lektor i poesi och vältalighet i Västerås.5 Känt är det Tal om
skaldekonsten som han höll inför Västmanlands-Dala nationsförening i
Uppsala i maj 1761.6 Bergklint ägnar en del av talet åt att kritisera tillfällespoeterna: »Vid alla bröllop och begrafningar hör man deras gnissel«, som han
uttrycker saken.7 Men Bergklints kritik är egentligen inte riktad mot litteraturformen som sådan, snarare beklagar han versernas dåliga kvalitet, vilken enligt
honom beror på att tillfällespoesin är poeternas enda sätt att föda sig, vilket
leder till för snabbt hoprafsade verser. »[M]an äter sig icke mätt«, skriver han i
en passage om seden att lagerkröna poeter, »af de träden som bära bara löf: det
––––––––
1

Ibid., s. 97–99. Ridderstad har också hävdat att medvetenheten om tillfällespoesins olika smågenrer
minskar under 1700-talet (1980, s. 28).
2 Jämför Skuncke 1993, s. 276.
3 Cullhed 2001.
4 Se exempelvis Wellek 1955, s. v, 5–7.
5 Ribbing 1874, s. 12.
6 Bergklint 1761. Jämför Himmelstrand 1898, s. 29–30 och Schück 1928, s. 233.
7 Bergklint 1761, s. 26. Jämför Himmelstrand 1898, s. 42.
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värmer icke kroppen at vara litet klädd på hufvudet«.1 En av talets poänger är i
själva verket att poeternas ekonomiska ställning måste förbättras. Bergklint
uttrycker dessutom flera av de gamla synpunkter som faktiskt låg till grund för
tillfällespoesin. Exempelvis betonar han att dikten skall anpassas efter sitt
ämne – att »Gudar, hjeltar och andra högmål fordra en helt annan sångart än
herdar och småsaker«. Bergklint var som sagt själv också verksam som
tillfällespoet.2
Kritiken påverkade hursomhelst inte omedelbart viljan att skriva
tillfällesdikt. De ekonomiska och karriärmässiga – liksom de sociala – skälen
till att skriva tillfällespoesi kvarstod också under 1700-talet. Däremot kan man
ibland se att poeten har försökt värja sig mot eventuell kritik, något som tar sig
uttryck i dikternas utformning. Samspelet mellan tillfällesdiktningen och de
estetiska idealen är komplicerat och kan inte utredas tillfullo i detta
sammanhang. I det sista kapitlet i denna del av boken kommer vi dock att
som hastigast beröra en specifik aspekt av denna problematik. Estetiken är
nämligen, som många har påpekat, ständigt intimt förknippad med etiken och
moralen.3 Poesins och litteraturens yttersta syfte sägs inte sällan vara
moraliskt.4 När det då bryter fram nya uppfattningar om vad »moral« är och
bör vara, är det naturligt att detta får betydelse för hur poesin uppfattas.
Möjligen kan uppdykandet av nya poetiska former i tillfällestrycken delvis
förklaras med en hänvisning till nya etiska föreställningar. Och 1700-talet
utmärktes också av en livlig moralfilosofisk debatt.

––––––––
1
2
3
4

Bergklint 1761, s. 28.
Till exempel 1774.4.10; 1775.11.30; 1775.12.12; 1775.12.17; 1776.1.11a.
Jämför Wellek 1955, s. 18, 21.
Det hävdade exempelvis den nyss nämnde Olof Bergklint (1761, s. 34; jämför Himmelstrand 1898, s. 34,
45–46). Se även Wellek 1955, s. 21.
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I de flesta av de nya föreställningar om människan, samhället och moralen
som bröt fram under 1700-talet behöll dygden sin betydelse. I en frekvenslista
över gustaviansk poesi placerar sig »dygd« som det tolfte mest använda ordet –
mellan »mycket« och »gå«.1 Däremot blir det knappast enklare att försöka nå
fram till en allmängiltig definition av begreppet. Ibland förefaller det nära nog
tömmas på mening. Vad en viss författare anser som tillrådligt betecknas som
»dygd«, allt annat som »odygd« eller »last«. I teologiska traktater, i romaner, i
ekonomiska skrifter, i upplysningsfilosofernas texter såväl som i deras
motståndares används dygden som ett begrepp för det eftersträvansvärda, som
Det Goda i sig eller som ett verktyg för att uppnå det.2 Härav framgår att
1700-talets användning av begreppet tidvis avlägsnar sig ganska långt från en
äldre tids relativt systematiska dygdeläror.
Dygdens roll i 1700-talets tänkande har behandlats ur en mängd skilda
aspekter. Bengt Lewans redan omnämnda Med dygden som vapen är exempelvis
en översiktlig framställning av ett slag som ännu saknas för det föregående
århundradet.3 Till detta kommer mängder av specialstudier av enskilda
tänkares moraliska uppfattningar,4 nya intellektuella strömningar,5
utvecklingen inom och utom den lutherska ortodoxin6 och av de ekonomiska
läror som bröt in under århundradet och deras etiska betydelse.7 Dessa ligger
alla till grund för den fortsatta framställningen, men i något fall har jag också
sett mig tvungen att gå till primärkällorna för att nyansera ett omdöme.
De moraliska föreställningar som präglade 1600-talet – den aristoteliska,
stoiska och lutherska etiken – levde kvar i hög grad under det följande seklet, i
––––––––
1
2
3
4
5
6

Gustaviansk lyrik 1968. Jämför Lewan 1985, s. 12.
Se även Lewan 1985, s. 11–19 och passim.
Lewan 1985; se även Nordin 1996.
Se exempelvis Almqvist om Rydelius (1955).
Exempelvis Lindberg om naturrätten (1976) och Delblanc (1965) om ärans betydelse i seklets litteratur.
Först måste nämnas Hilding Pleijels forskning om hustavleideologin och treståndsläran (1944, 1970 och
1987). Till detta kommer exempelvis Liljas (1947) och Lindmarks (1993) studier kring de svenska katekeserna
samt Linderholm (1911) om den radikala och Nelson (1936) om den konservativa pietismen.
7 Här måste särskilt framhållas den delvis nya bild som tecknats av Magnusson 2001. Se även Herlitz 1991
och Frängsmyr 1971–1972.
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varje fall i modifierad form.1 Lewan har också hävdat att vilka dygder som
ansågs viktiga i den politiska och filosofiska diskussionen inte förändrades
nämnvärt under hela 1700-talet.2 Men man skulle kunna säga att särskilt de
aristoteliska och lutherska åskådningarna utmanades från två ganska skilda
håll. Dels växte det fram nya väckelserörelser som reagerade mot vad man såg
som en förstelnad och ceremoniell kristendom och som förde fram nya
tolkningar av några av de lutherska grundsatserna. Dels framträdde nya
ekonomiska teorier som bland annat attackerade de aristoteliska
föreställningarna om ära och om vilka sysselsättningar som kunde betecknas
som dygdiga. Gemensamt för båda dessa nya traditioner är att de – på helt
olika grunder – betraktade handel som en moraliskt framstående
sysselsättning. Om vi som tidigare betraktar dessa intellektuella strömningar
som loci eller sökställen betyder det att tillfällespoeterna åtminstone teoretiskt
sett fick tillgång till en ny uppsättning argument att använda i sina hyllningar.

Luthersk ortodoxi och pietism
Den lutherska etiken fortsatte att djupt prägla det svenska kulturella livet
under 1700-talet. Hilding Pleijel har rentav hävdat att det inte var förrän i
slutet av detta sekel som »hustavleideologin« verkligen fick makt över det
svenska kynnet. Detta skedde delvis genom att 1695 års stadfästa psalmbok fick
en spridning i vårt land som knappast någon tidigare bok hade uppnått.3 Med
psalmboken trycktes alltid Luthers lilla katekes, och häri ingick hustavlan.4
Under seklet producerades dessutom en mängd andra luthersk-ortodoxa
katekeser i stora upplagor.5 Framför allt fick Olaus Swebilius Enfaldig förklaring
––––––––
1

Visserligen hävdar Lindberg att den aristoteliska synen på staten mer eller mindre helt kom att ersättas av
naturrätten vid 1600-talets slut (2001, s. 222–227), men de moraliska föreställningar som vi har kallat för
»aristoteliska« dyker som vi kommer att se fortfarande ofta upp i källmaterialet, och även Lindberg har
påpekat att naturrätten i praktiken inte innebar några omfattande förändringar (1976, s. 80).
2 Lewan 1985, s. 180.
3 Psalmboken utkom under 1700-talet i omkring en och en halv miljon tryckta exemplar. Sammanlagt
utgavs ungefär 240 olika utgåvor. Se Lilja 1947, s. 217. Jämför von Platen 1985a, s. 3. Att psalmboken är
luthersk-ortodox i sin lära har påpekats bland annat av Lilja 1947, s. 6–7, Lewan 1985, s. 23 och Pleijel 1970,
s. 19, 23, 35–36. För en delvis kritisk genomgång av Pleijels teser se Aronson 1995. Däremot har det hävdats att
den teologiska vetenskapen nådde en bottennivå under detta sekel. Se Lindroth 1975–1978, band 3, s. 546–547.
4 Lilja 1947, s. 7; Pleijel 1970, s. 135.
5 Termerna ortodox och pietistisk används i det följande i linje med Liljas undersökning av svensk
katekestradition under 1700-talet, det vill säga för den dominerande tendensen i de respektive katekeserna
(1947, s.12–136). Lilja räknar med omkring 900 000 separata katekesexemplar under perioden 1689–1811 –
Luthers lilla katekes oräknad – varav ungefär en tredjedel höll sig till den luthersk-ortodoxa läran (ibid. passim,
särskilt s. 6–7 och 217–218). Jämför Lewan 1985, s. 23 samt Pleijel 1970, s. 19, 23, 35–36.
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öfwer Lutheri lilla catechismum från 1689 ett starkt inflytande.1 Flera av de
grundläggande lutherska trossatser som skisserades i bokens tidigare delar
bestod alltså under hela 1700-talet. Fortfarande är det fråga om »plikt« oftare
än om »dygd«, och fortfarande står sig föreställningen att endast tro leder till
salighet och att människan intet förmår av egen kraft, utan endast kan föra ett
moraliskt riktigt leverne med gudomligt bistånd.2
Den viktigaste av 1700-talets nya väckelserörelser var pietismen, som först
bröt in under 1710-talet som en utomkyrklig väckelserörelse och efter ungefär
1740 kom att fortleva som en integrerad del av den svenska lutherdomen.3
»Den pietistiska religiositeten företräder«, skriver Hilding Pleijel, »en helt
annan och ny mentalitet; en ny människotyp«.4 Rörelsen har ofta satts i
samband med framväxten av »den moderna människan«. Främst har man
pekat på dess individualistiska karaktär.5 Max Weber menar också att de
protestantiska väckelserörelserna, bland annat pietismen, spelade en avgörande
roll för kapitalismens utbredning i västerlandet.6
Pietismen utvecklades i opposition mot vad som uppfattades som en alltför
intellektualiserad och dogmatisk kristendom. Den sanna kristendomen består,
menade man, inte i vetande, utan i handling. Den enda och nödvändiga
utgångspunkten för det kristna livet är den enskildes omvändelse till Kristus
och ett nytt liv präglat av goda gärningar. En central punkt var alltså den
kristnes omvändelse, en djup förändring i hjärta och sinnelag som ofta
betecknades i termer av pånyttfödelse.7 Vi kan omedelbart uppmärksamma en

––––––––
1

Den första utgåvan av Enfaldig förklaring utkom 1689; fram till 1810 följde 81 kända utgåvor i sammanlagt
ungefär 160 000 exemplar. Den blev officiellt påbjuden först 1773, men hade då i praktiken redan denna
status sedan länge. Se Lilja 1947, s. 144, 218, 248.
2 Detta framhålls exempelvis av Swebilius (1698, s. 7, jämför s. 25–26). Se vidare Lilja 1947, s. 160 och 171
samt Lewan 1985, s. 22–23, 35, 179. Lilja inskärper dock att även 1700-talets ortodoxa kateketiker la vikt vid
det praktiska livet, och alltså inte fattade den lutherska trossatsen i strikt bokstavlig mening (1947, s. 144–148).
3 Pietismen har i själva verket en komplicerad historia i Sverige, men den behöver inte utredas här. Se till
exempel Brown 1978; Linderholm 1911; Pleijel 1935; Nelson 1936; Lilja 1947; Jarrick 1987.
4 Pleijel 1935, s. 197.
5 Till exempel Linderholm 1911, s. 53–54.
6 Weber 1978, s. 45 och passim. Tvärtemot vad »den naiva historiematerialismen« hävdat, menar Weber, har
en »kapitalistisk anda« inte vuxit fram som en överbyggnad till den ekonomiska situationen, utan tvärtom
måste framväxten av den västliga kapitalismen delvis härledas ur uppkomsten av den kapitalistiska andan
(1978, s. 26). Denna anda har, menar Weber, sin rot i vissa protestantiska riktningar, särskilt kalvinismen,
pietismen, metodismen och de baptistiska sekterna. Jämför Morgan 1967.
7 Brown 1978, s. 83–101; Linderholm 1911, s. 28–54, 105; Lilja 1947, s. 143–149. Jämför Weber 1978, s. 61.
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karakteristisk dubbelhet i den pietistiska läran.1 Å ena sidan betonas
känslosamheten och den enskildes irrationella och personliga upplevelse av
Gud, och å andra sidan tänks denna upplevelse resultera i ett strängt
metodiskt reglerat leverne enligt en konkret och systematisk etik – en rationell
askes, för att tala med Max Weber.2
Pietismens känslosamhet bestod inte endast i att den enskildes omvändelse
och förhållande till Gud kom att prioriteras framför kyrkliga former och
ceremonier. Man betonade också att människan skall ha ett innerligt och
varmt förhållande till sina medmänniskor. Men det är ingen tillrättalagd och
glättig yta man skall uppvisa, tvärtom betonas ofta allvarsamheten i
umgänget.3 Det främsta budet förefaller vara att umgänget med nästan skall
vara ömt och uppriktigt. Bakom kraven ligger övertygelsen att sann dygd
endast kan springa ur en omvänd själ. Det centrala är alltså att dygden är
något som kommer ur hjärtat, och inte något man kan lägga sig till med
genom exempelvis uppfostran.4
Men pietismen predikade samtidigt en skärpt och metodisk etik. Detta
innebar inte att den kristna tron värderades mindre, snarare menades att
verklig tro de facto yttrar sig i goda gärningar.5 I praktiken kom därför
moralen och de kristna gärningarna att få en mera framskjuten plats.6
Inriktningen på de goda gärningarna innebar att dygden som sådan blev
viktigare. Detta framgår redan i titeln till en av de mest betydelsefulla svenska
pietistiska katekesutläggningarna, Olof Rönigks 1763 utkomna Första
Bokstäfwerne af En Christelig Dygde-Lära.7 Men den pietistiska dygdeläran
skiljer sig i många avseenden drastiskt från den aristoteliska. Ett särskilt
framträdande drag är att dygden inte får utövas för att vinna ära utan ytterst
––––––––
1

Jämför Browns nyanserade diskussion av denna dubbelhet (1978, s. 83–101). Pietismens skilda riktningar
kom att betona olika sidor av den pietistiska läran. En av den radikala pietismens mest framträdande
företrädare, Johan Conrad Dippel, kritiserade exempelvis under en vistelse i Sverige 1726–1728 vad han
uppfattade som pietismens överdrivna asketism (Pleijel 1935, s. 318). I stället betonade radikalpietismen
känslan och den enskildes religiösa upplevelse, något som ibland kunde leda till att religiositeten antog en
direkt hysterisk karaktär (Linderholm 1911, s. 39–40, Weber 1978, s. 61; Jarrick 1987, s. 34).
2 Weber 1978, s. 61–62. Jämför Brown 1978, s. 115.
3 Se exempelvis Rönigk 1763, s. 57–58.
4 Exempelvis ibid., s. 48 och s. 63.
5 Brown 1978, s. 36–38, 90–95 särskilt. s. 117; Lilja 1947, s. 172–174; Weber 1978, s. 62–63.
6 Det är, som Lilja skriver, »icke utan orsak«, som pietismen ibland anklagats för att leda till en
gärningskristendom (1947, s. 149).
7 Rönigk 1763. Rönigks katekesutläggning räknas av Lilja till den pietistiska linjen (1947, s. 65–100). Rönigk
ges en framträdande plats också av Lewan (1985, s. 25–27).
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måste bottna i en äkta känsla.1 Uppfattningen är som synes diametralt motsatt
den aristoteliska övertygelsen att dygden är en »vana« som människan tillskansar
sig bland annat just för ärans skull.
De pietistiska dygderna kan ofta karakteriseras som former av försakelse –
eller som det har hetat i forskningen kring pietismen: askes – av de världsliga
frestelserna. Ett genomgående drag i Rönigks aretologia är att han starkt
betonar avhållsamheten från denna världens goda eller förmågan till ett enkelt
och återhållsamt – disciplinerat – leverne.2 I forskningen talas det också ofta
om pietismens negativa inställning till världen.3 Denna attityd är i själva verket
så central att den måste betecknas som en av pietismens centrala dygder.
Men pietismens världsförakt är av ett specifikt slag, som paradoxalt nog
också yttrar sig i en världslig inriktning.4 Dels framhålls de samhälleliga
plikterna mot nästan, särskilt omsorgen om fattiga och lidande.5 Dels kom alla
timliga ägodelar att betraktas som Guds gåvor, och det ställs ett krav på
människan att ta emot dem med tacksamhet och ständigt nyttja dem till Guds
ära och eget och andras behov. Ett oinskränkt förakt för egendomar ses rentav
som ett tecken på lättja.6 Däremot är det viktigt att framhålla att dessa
ägodelar aldrig skall njutas; de skall beredvilligt och asketiskt nyttjas. Därför
betonades ofta dygden sparsamhet.7 Härigenom kom den pietistiska världsfrånvändheten att resultera i ett krav på att investera.
Pietismen förhåller sig också på ett nytt sätt till det lutherska kravet på att
arbeta flitigt i sitt kall. Nu gäller uppmaningen inte främst att förbliva vid sin
läst och göra sin plikt. I stället betonas att fliten i det världsliga kallet är att
––––––––
1
2

Rönigk 1763, s. 5.
»Måttligheten« vad det gäller mat och dryck består i att man äter och dricker »hwarken mer eller mindre
än til lifs uppehälle nödigt är« (Rönigk 1763, s. 24). Sparsamhetens dygd består i att endast köpa det som är
absolut livsnödvändigt (s.34). Lewan har dock på oklara grunder karakteriserat Rönigks aretologia som en
»måttlighetens predikan« (Lewan 1985, s. 26).
3 Brown 1978, s. 120–127; Lilja 1947, s. 149–152; Linderholm 1911, s. 54; Pleijel 1935, s. 197.
4 Pietismens problem, skriver Dale Brown i en träffande formulering, gällde förmågan »to be in but not of
the world« (1978, s. 120).
5 Linderholm 1911, s. 54, Lilja 1947, s. 149. Denna tendens är visserligen inte särskilt framträdande just hos
Rönigk, men det skiljer honom enligt Bengt Lewan från andra pietistiska katekesförfattare (Lewan 1985, s. 27–
29). Barmhärtigheten eller omsorgen om de fattiga ges prioritet i utläggningen om dygden hjälpsamhet, men i
övrigt betonas denna dygd inte särskilt (Rönigk 1763, s. 53–55).
6 Rönigk 1763, s. 30–32.
7 I Möllers katekesutläggning nämns i en förteckning av olika slags stöld även »at wara […] slösagtig i sin
hus-hållning« (1769, s. 102). Han inräknar alltså även möjligheten att stjäla från sig själv! Lilja för Möllers
utläggning till den ortodoxa linjen (1947, s. 272). I ovanstående och andra avseenden hör den dock snarare till
den pietistiska; exempelvis betonas den enskildes omvändelse till »nådens stånd« (Möller 1769, s. 78, 110).
Möllers biograf, Gösta Nelson, kategoriserar också hans katekesutläggning som pietistisk (1936, s. 149).
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arbeta för Guds härlighet. Gud kan dessutom belöna sina trogna redan i detta
liv genom framgång i arbetet.1 Men fliten får inte ha den världsliga
framgången som drivkraft, utan är att betrakta som en asketisk uppgift.2 Ändå
kom betoningen av den kristna tron delvis att undermineras, genom att
tanken på belöning trots allt smyger sig in.3
Den pietistiska etiken kan sammanfattas i tre huvudpunkter. För det första
kom gärningarna (och därmed dygderna) i praktiken att värderas högre än
tidigare. För det andra kom den lutherska kallelsetanken att omtolkas både så
att kravet utvidgades från att arbeta flitigt och utan knot, till att vara skicklig
och framgångsrik, och så att yrkesframgången i sig själv kom att betraktas som
Guds lön för ett kristligt leverne. För det tredje betonades sparsamhet och –
om man så vill – askes på ett nytt sätt, som i praktiken ledde till ett krav på att
inte njuta utan nyttja sina tillgångar till produktiva investeringar. Med tiden
kom många av de pietistiska föreställningarna – liksom många av pietisterna
själva – att integreras i den lutherska ortodoxin. Det är därför svårt att dra en
tydlig gräns mellan de två lärorna. I många avseenden innebar pietismen
dessutom snarare en utveckling eller radikalisering av tankar som redan fanns
hos Luther eller hans efterföljare. De nya inslagen betydde dock att
tillfällespoeterna hade en ny uppsättning argument som kunde komma till
användning när de skulle hylla handelsmän.

Medborgerliga dygdeläror
Även om pietismen fick ett starkt genomslag under 1700-talet råder det inga
tvivel om att den alltmer lysande ledstjärnan för alla moraliska ställningstaganden
under detta sekel var »den allmänna nyttan«.4 »Dygden« kom allt starkare att
uppfattas som den grund på vilken det goda samhället skulle byggas.5 Det
centrala begreppet härvidlag är den gode medborgaren; hans goda egenskaper
kan benämnas medborgerlig dygd. »Medborgerlig dygdelära« kan därför användas
––––––––
1

Weber skriver: »Ädlingens förnäma njutning och uppkomlingens vulgära vräkighet är lika förhatliga för
asketismen. Däremot har den måttlige, borgerlige mannen, som med egen kraft kommit sig fram, dess högsta
gillande« (1978, s. 77).
2 Hos Rönigk behandlas fliten under avdelningen dygder i »hänseende på oß sielfwa«, det vill säga jämte de
asketiska dygderna måttlighet i mat och dryck, kyskhet, sparsamhet och så vidare (1763, s. 45–67). Jämför
Brown 1978, s. 124; Weber 1978, s. 63; Linderholm 1911, s. 54.
3 Lilja 1947, s. 160.
4 Frängsmyr 1971–1972, s. 217 och 1993, s. 130.
5 Lewan 1985, s. 17. Jämför Brohed 1973, s. 84.
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som en övergripande beteckning för samtliga de dygdeläror som sätter samhällsnyttan som dygdens mål. »Att vara dygdig« betydde enligt denna uppfattning i
praktiken »att agera så att den allmänna nyttan främjas«.1 I en mening är det
alltså fortfarande de aristoteliska föreställningarna som förs fram, och det har
också påpekats att 1700-talets föreställningar om medborgardygd har sina
direkta rötter i renässansens dygdediskussioner.2 Sven Delblanc har också visat
att den aristoteliska etikens ärebegrepp fick en förnyad aktualitet i Sverige under
seklets andra hälft. I och med att medborgarnas dygder – i Aristoteles och
renässanshumanisternas efterföljd – kom att betraktas som helt nödvändiga för
samhällets bestånd kom man också att betrakta äregirighet som något
samhällsnyttigt, förutsatt att det var genom dygd och endast genom dygd som
ära kunde vinnas.3
Den mest inflytelserika och konsekventa läran på moralfilosofins område
representerades i 1700-talets Sverige av den Pufendorfska naturrätten.4 De
teoretiska skillnaderna mellan naturrätten och den aristoteliska etiken var
visserligen stora.5 Men det finns också vissa grundläggande likheter dem
emellan – som att dygden uppfattas som det goda samhällets grund. Naturrätten
bröt fram i Sverige redan under 1600-talet; dess grundläggande drag har
presenterats i ett tidigare kapitel. Under 1700-talet fick den emellertid ett ännu
starkare genomslag, och blev nästan helt dominerande vid universiteten och i
den politiska debatten.6 Ingmar Brohed har i en omfångsrik studie demonstrerat
det väldiga inflytande som naturrättsliga tankar hade i 1700-talets juridiska
undervisning.7 Även om denna lära menade att det yttersta skälet för en
individ att agera dygdigt var hennes självbevarelsedrift, så var det samhällsnyttan som ständigt legitimerade dygden, som gjorde att den var just »dygd«.8
Naturrätten innebar dock, som har påpekats, inga nyheter i fråga om vilka
dygder som betraktades som viktiga. Med tanke på vad som nyss sades om de
––––––––
1

»Medborgerlig dygd« kan definieras på många skilda sätt. Svante Nordin ger definitionen »den dygd som
består i villighet att uppoffra privata fördelar för fosterlandet« (1996, s. 10). Här skall brukas en något vidare
definition: medborgerlig dygd består i de personliga karaktärsegenskaper som är till nytta för fosterlandet.
Denna ligger i linje med den definition som föreslagits av den engelske historikern Shelley Burtt (1992, s.8).
2 På internationell botten har detta framhållits av Pocock (1974, 1975 och 1985). Tesen har dock tentativt –
och i mitt tycke övertygande – också prövats på svenska förhållanden av Magnusson (2001, särskilt s. 71–75).
3 Delblanc 1965, s. 109–135.
4 Lindroth 1975–1978, band 3, s. 515.
5 Lindberg 2001, s. 234–244. Jämför Magnusson 2001, s. 71.
6 Lindroth 1975–1978, band 3, s. 530–542; Brohed 1973, s. 71–88.
7 Brohed 1973, s. 71–88.
8 Lindberg 1976, s. 28.
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medborgerliga dygdelärornas likheter med aristotelismen bör det däremot
påpekas att Bo Lindberg helt nyligen visat att naturrättsfilosoferna – bland
annat Pufendorf – kom att ta upp vissa stoiska föreställningar, och att dessa
användes bland annat för att vederlägga aristotelismen. Framför allt nyttjades
en stoisk distinktion mellan medborgerliga och mänskliga plikter, vilket bland
annat ledde till att det skapades en grund för tanken på ett privat liv, med
särskilda plikter – och rättigheter – vid sidan om det politiska.1
De medborgerliga dygdelärorna är inte heller vattentätt avskilda från den
kristna etiken.2 Exempelvis betonas ofta att gudfruktighet är en viktig dygd.
Skillnaden består framför allt i att även denna dygd uppfattas just som
nödvändig för att skapa ett blomstrande samhälle. Religionen blir med detta
sätt att se en förutsättning för den goda staten. Brohed går så långt att han
talar om »religionens nyttighetsaspekt« när han beskriver hur förhållandet
mellan stat och religion uppfattades i 1700-talets avhandlingar.3 Det är alltså
inte fråga om en egentlig sekularisering – även om termen ibland används för
att karakterisera den intellektuella utvecklingen under seklet. Men i och med
att religionen kom att betraktas som nödvändig för samhällsnyttan, snarare än
som tidigare tvärtom, kom Gud i praktiken att spela en mer indirekt roll.4
Under 1760- och 1770-talet drevs denna föreställning dessutom ett steg längre
genom att den direkta betoningen av dygder som gudsfruktan och kristen
fromhet minskar. I stället kommer religionen alltmer att betraktas som en
förutsättning för skolningen av dygdiga medborgare. Medan man tidigare,
med stöd hos bland andra Pufendorf, hävdade att det framför allt var
religionen som var viktig för att skapa goda medborgare, uppstår under dessa
decennier en ny tankegång. Den direkta grunden för goda medborgare blir nu
i stället dygden; religionen blir endast indirekt viktig som dygdens grund.5
Uppfattningen att dygden framför allt är en förutsättning för staten – den
––––––––
1
2

Lindberg 2001, s. 271–276, även s. 241.
Naturrättens etik har också ofta en systematik som ibland erinrar om den lutherska hustavlan, och ibland
om den pietistiska läran. De pietistiska katekeserna delade ofta upp dygderna i de som rör Gud, nästan och
individen själv, exempelvis Rönigk 1763, s. 9, 18 och 45. Detsamma gjorde Samuel Pufendorf. Se Lindberg
1976, s. 30. Uppdelningen mellan de tre sfärerna är hämtad från engelskt fromhetsliv, och blev så småningom
vanlig även i svenska, i synnerhet neologiskt influerade, katekeser. Se Lilja 1947, s. 200. Jämför Lewan 1985,
s. 25. Pufendorfs uppdelning mellan de dygder som tillhör människan i sig själv och de som tillhör henne i
egenskap av medborgare kan också jämföras med den lutherska lärans uppdelning mellan det andliga och det
världsliga regementet. Jämför Lindberg 1976, s. 31–34.
3 Brohed 1973, s. 84.
4 Lindberg 1976, s. 29, 49, 86. »Gud var strängt taget utan betydelse för naturrätten.« (s. 13.)
5 Brohed 1973, s. 84–88.
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medborgerliga dygdeläran – fick ett så starkt genomslag i svensk debatt att dess
grundläggande argument återfanns snart sagt överallt. Exempelvis kan de
moraliska tidskrifterna nämnas. De riktade sig, liksom katekesutläggningarna,
till en bredare läsekrets och hade folkuppfostan som yttersta mål.1 Störst
spridning fick Dalins Then Swänske Argus, utgiven första gången åren 1732–
1734, i nyutgåva 1754.2 Dalins »dygdelära« är, påpekar Lewan, visserligen tunn
och osystematisk, men det råder inga tvivel om att det är den aktive och
samhällsnyttige medborgaren han syftar till att forma, och det är ständigt den
allmänna nyttan som betraktas som dygdens mål och mening.3 Det är för
Dalin alltid oegennyttan som är dygdens yttersta grund.4 Han framhåller
ständigt sparsamhetens betydelse, och han efterlyser också ett innerligt och
uppriktigt förhållande mellan människor.5
I många avseenden innebar de olika slags etiska system som har
presenterats hittills inga radikala nyheter i fråga om vilka dygder som
betraktades som viktiga. Dygden uppfattas i grund och botten som en
»villighet att avstå privata fördelar« (för exempelvis fosterlandets blomstring,
Guds ära eller för att uppnå ett stoiskt upphöjt lugn). Det är egentligen endast
i den aristoteliska etiken som detta påbud inte är av överordnad betydelse,
eftersom den enskildes väl är detsamma som samhällets.
Men den medborgerliga dygdeläran öppnar i grund och botten för en helt
annan inställning till vad som är dygd. Särskilt märks detta inom den
ekonomiska debatt som växte sig stark under århundradet. Det kan förefalla
märkligt att anföra ekonomiska tänkare som viktiga för en etisk diskussion.
Men i äldre tid var dessa ämnen aldrig åtskilda. Ekonomiämnet – som då gick
under beteckningen »hushållning« – var i själva verket en del av den
moralfilosofiska arenan. Vi kan påminna oss titeln till Per Brahes
uppfostringshandledning från omkring 1580, Oeconomia eller Hushållslära för
ungt adelsfolk, eller minnas att hushållning är ett av de ämnen som behandlas i
Laurentius Paulinus Gothus Ethicæ Christianæ. Under 1700-talet började
ämnet visserligen att få en egen identitet, men det var först i slutet av 1800––––––––
1
2
3

Jämför Lewan 1985, s. 18.
Lamm 1919, s. xv, xix.
Dalin knyter ständigt dygden till samhällets och rikets väl; i ett nummer från 1734 förklarar han
exempelvis att »intet Rike kan wara starkt och säkert, som icke har dygdiga och wisa inwånare«. (Then
Swänske Argus, 2, s. 17.) Jämför Lewan 1985, s. 43–44.
4 Jämför Lewan 1985, s. 51.
5 Then Swänske Argus, 2, s. 39. Jämför Lewan 1985, s. 42.
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talet som det uppstod något som påminner om vår tids nationalekonomi.1
Redan under 1600-talets slut framfördes som vi har sett nya uppfattningar
om vad som var orsakerna till att ett samhälle frodas. Allt oftare betonades att
de borgerliga näringarna, bland annat handeln, måste blomstra för att
samhället skall uppnå välstånd. Särskild vikt lades vid att handelsmännen var
lojala mot fäderneslandet och att de agerade med tanke på samhällets – inte
sitt eget – bästa. Det är denna uppfattning som ofta brukar betecknas som
merkantilistisk, och som levde kvar under 1700-talet, bland annat under
landets första professor i ekonomi, Anders Berch.2 Men redan under det tidiga
1700-talet gjorde sig också röster hörda, som menade att samhällsnyttan
automatiskt gynnas när medborgarna agerar för sitt eget bästa, en uppfattning
som i mycket allmän mening skulle kunna betecknas som »liberal«. Egoismen
blir med detta sätt att se en dygd.3
En av de första att hävda denna ståndpunkt var den ofta anförde
nederländsk-engelske filosofen Bernhard de Mandeville. I en text med den
sentensartade titeln Fable of the Bees. Or Private Vices, Publick Benefits (1714)
framställde han tesen att den enskildes egennyttiga handlande i längden
inverkar positivt på den allmänna nyttan.4 Även om hans teori inledningsvis
mötte ett indignerat motstånd (han fick bland annat utstå öknamnet ManDevil5) fick han många efterföljare, bland andra Montesquieu, Voltaire, David
Hume, Helvétius, Ludvig Holberg och naturligtvis »liberalismens fader« Adam
Smith.6 Riktigt så långt som Mandeville var det få av dessa som gick, och i
Sverige skulle det dröja länge innan någon helt kastade tron på oegennyttan
överbord. Men Mandeville fick sina efterföljare också här. Särskilt under 1760talet synes tankegångar i linje med Mandevilles ha präglat den svenska
ekonomiska debatten.7 Till de »liberalistiskt« influerade tänkarna hörde
personer som Christopher Polhem, Lars Salvius, Emmanuel Swedenborg och i
––––––––
1
2
3
4

Jämför Magnusson 2001, s. 17–21.
Ibid., s. 25–49.
Jämför Burtt 1992, s. 154–155.
Burtt beskriver hur en ny uppfattning om dygd växte fram i England under 1700-talets första decennier,
en förändring hon bland annat härleder till Mandevilles text (1992). Lafond påpekar att Mandeville i sin tur
var påverkad av franska tänkare, i synnerhet La Rouchefoucauld (1996, s. 443). Jämför Wieselgren 1912, s. 6–7.
5 Lafond 1996, s. 442.
6 Kaye 1924, s. cxiv–cxlvi. Jämför Wieselgren 1912, s. 12–23. I Sverige publicerades bland annat en
Mandevilleinfluerad text under titeln Et politiskt försök om Handel 1751 – en översättning från ett några
decennier äldre franskt original. Om denna text se Wieselgren 1912, s. 11 och 12, not 1.
7 Magnusson 1999, s. 245; Hekscher 1949, s. 813. Delblanc menar dock att »mandevillismen« hade sin
storhetstid under »den äldre upplysningen«, det vill säga ungefär 1700-talets första hälft (1965, s. 114).
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synnerhet Carl Leuheusen, även om de alla intog en avvaktande hållning
gentemot Adam Smith.1
Först måste dock nämnas Anders Bachmanson-Nordencrantz, bördig från
Brunflo socken i Jämtland, som i Arcana oeconomiae et commercii från 1730
och ännu mer i den aldrig utgivna Anatomia et scrutamen från 1730-talet
framförde tankar som var influerade av Mandevilles.2 Lars Herlitz, som utrett
förhållandet mellan dessa två tänkare, framhåller att Nordencrantz hävdade att
en viktig orsak till Sveriges ekonomiska obestånd var att handel och andra
borgerliga yrken – och det vinstintresse som låg till grund för deras agerande –
värderades lågt eller föraktades. I själva verket borde de tillmätas den ära som
förbehålls krigiska bedrifter och publika tjänster.3 Lars Magnusson menar också
att naturrätten vid denna tid, bland annat hos Nordencrantz, radikaliserades,
»från uppfattningen att den enskildes frihet inte kan förenas med samhällets
bästa till en rakt motsatt ståndpunkt«.4
Ännu mer radikala åsikter framfördes av Nordencrantz lärjunge Anders
Chydenius, vid 1760-talets mitt en av de mest lästa ekonomiska författarna i
Sverige. Som framgår av titlarna på två av hans viktigare arbeten, Källan til
rikets wanmagt och Den nationnale winsten – båda från 1760-talets mitt – är
det samhällsnyttan som står i centrum för Chydenius tänkande. Chydenius
menar, liksom merkantilisterna, att en livlig handel är den viktigaste källan till
välstånd. Till skillnad från dessa menar han dock att en sådan uppkommer
genom långtgående friheter, och inte genom statliga regleringar.5
Hur »liberala« dessa ekonomiska tänkare än må ha varit behöll de trots allt
en stark tro på att medborgarnas dygd var nödvändig för samhällets bestånd.6 I
denna mening är det fortfarande fråga om en »medborgerlig« dygdelära.7 Lars
Magnusson har rentav försiktigt menat att många av deras ställningstaganden
kan ses som en utväxt på renässanshumanisternas föreställningar om dygdens
roll för den goda staten – en tradition vi tidigare har betecknat som
––––––––
1
2

Jämför Magnusson 1999, s. 256–257 och 2001, s. 60.
Bachmanson-Nordencrantz 1730. En presentation av hans förhållande till Mandeville, som också tar fasta
på de väsentliga skillnaderna mellan dem, finns i Herlitz 1991. Jämför Magnusson 2001, s. 51–79.
3 Herlitz 1991, s. 295. Jämför Magnusson 2001, s. 70. Försöken att »demokratisera« äran till att gälla andra
än bara adeln diskuteras i Delblanc 1965, s. 114–116.
4 Magnusson 2001, s. 58.
5 Ibid., s. 84–96. Se även Hekscher 1949, s. 814. Det kan dock anmärkas att Chydenius förefaller ha stått
relativt fri från direkta influenser, vare sig från Mandeville eller andra filosofer. Jämför Frängsmyr 1993, s. 153.
6 Herlitz 1991, s. 284; Magnusson 2001, s. 58.
7 Rent teoretiskt pekar också, som Bo Lindberg har påpekat, den Pufendorfska naturrätten i vissa avseenden
fram mot en liberalistisk samhällsteori (1976, s. 19).
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»aristotelisk«.1 Men i ett viktigt avseende skiljer de sig också från denna tradition.
Medan aristotelikerna framför allt intresserade sig för adelsmännens och furstens
dygder så blev det hos exempelvis Nordencrantz och Chydenius borgerskapet och
handelsmännen som stod för samhällets mest produktiva kraft. Nordencrantz för
fram en stark kritik mot krigarära och ståndsmässig heder som med Herlitz ord
leder till en »relativ rehabilitering av krämarnas mer produktiva skurkaktighet«.2
Indirekt innebär ståndpunkten en kritik av en av den aristoteliska etikens
grundsatser. Men Bachmanson-Nordencrantz betonade också ständigt dygdens
betydelsefulla roll. Även om det var de mänskliga passionerna, som egennyttan,
som i grunden var orsaken till samhällets utveckling och till dess blomstring,
så var dygden nödvändig för att inte korruptionen skulle fördärva samhället.3

Precis som under tidigare perioder var det inte alltid som tidens tänkare
separerade de skilda traditioner som jag har tecknat ovan. Det är fråga om
idealtyper, och hos många författare möter vi argument från flera – eller alla –
de ovannämnda typerna. Sist av allt kan vi därför närma oss den text som har
kallats 1700-talets första djupare utredning av dygdens natur, Sede-Bok,
författad av professorn i filosofi och teologi, sedermera biskopen Andreas
Rydelius.4 Rydelius bok är disponerad i tre huvudkapitel. Det första behandlar
»kiärleken til Gud«, det andra »kiärleken til wår Nästa« och det tredje
»Utwärtes Höflighet«.5 Det är naturligtvis dekalogens två tavlor som ligger till
grund för uppdelningen.6 Kärleken till nästan är, skriver Rydelius exempelvis,
»ett medel til at vppehålla och wid makt hålla then allmänna menniskio
församlingen/ som GUD hafwer giordt oß til Lemmar af«.7 Formuleringen
kan betraktas som en variant av Luthers syn på det världsliga regementet.
Men, som Lewan påpekar, även om Rydelius framställning har stora likheter
med den lutherska läran, är det i praktiken alltid samhällets väl som är
dygdens ändamål i denna skrift.8 Dygden är, skriver Karl Gustaf Almqvist i sin
––––––––
1
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5
6
7
8

Magnusson 2001, s. 71–75.
Herlitz 1991, s. 297.
Magnusson 2001, s. s. 51–79.
Lewan 1985, s. 38.
Rydelius 1731, s. 3, 24 och 55.
Jämför Almqvist 1955, s. 25.
Rydelius 1731, s. 25.
Lewan 1985, s. 37–38. Se Rydelius, s. 32–33.
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stora studie av Rydelius moralfilosofi, för Rydelius den väg som leder till egen
och andras välfärd och lycka.1 Såväl Almqvist som Lewan pekar alltså – med
rätta – på likheterna med naturrättsliga tankegångar. Men Rydelius etik uppvisar också likheter med den aristoteliska läran. Visserligen hävdar han – liksom
skolastikerna före honom – att Gud är det högsta goda.2 Men han påpekar
också att kärleken till Gud har sitt ursprung i förnuft och »sanna och sunna«
kunskaper om religionen, samt att »En stor och ogemen Dygd; finnes aldrig vtom
ett stort och ädelt förstånd«.3 När Rydelius skall beskriva hur dygden bör yttra
sig i praktiken är det också lätt igenkännbara aristoteliska föreställningar som
framförs. Han hävdar exempelvis att dygden är beroende av adressatens yrke.
En domare måste älska och söka rättfärdighet.4 En soldat skall däremot
värdera »sitt lif och alt förgängeligit mindre än sin plikt«, det vill säga äga »rätt
tapperhet«, en egenskap som på aristoteliskt manér inte bara kontrasteras mot
feghet utan även mot att löpa »oförskräkt mit i dödsfaran«.5 Men Rydelius
trycker också mycket starkt på vad han kallar »Temperaments dygd«, vilket
framför allt tycks bestå i att den dygdige aldrig får drivas av girighet.6 Det är
alltså relativt tydligt att de fyra kardinaldygderna prudentia, justitia, fortitudo
och temperantia spelar en stor roll för Rydelius framställning, även om han
delvis omtolkar särskilt den sista av dem. Han framhåller vidare den gamla
uppfattningen om att adel och dygd hör ihop – att det ena (bör) förutsätta det
andra. »Adel i sin rätta mening kan intet betyda annat än ett ädelt sinne; ädelt
sinne betyder en stor och ogemen dygd.«7 I bokens sista avsnitt »Om Utwärtes
Höflighet« är det vad vi kanske skulle kalla för vett- och etikettsregler som
framförs, och här finns det likheter med Per Brahes 150 år äldre aristoteliska
uppfostringsskrift. Exempelvis framhåller Rydelius att adelsmannen bör vara
blygsam i sin klädedräkt, men att det trots allt innebär viss »prålighet«. Han
bör nämligen bära sådana kläder som, »naturligen betyda höghet«.8
Men Rydelius är ingen renodlad aristoteliker. Han lägger exempelvis stor
vikt vid att äregirighet aldrig får vara den dygdiges drivkraft.9 Han polemiserar
––––––––
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Almqvist 1955, s. 24.
Jämför Almqvist 1955, s. 15.
Rydelius 1731, s. 3, citat från sidan 47. Jämför Almqvist 1955, s. 19–27.
Rydelius 1731, s. 33–35.
Ibid., s. 36.
Ibid., s. 39–41.
Ibid., s. 47. Jämför s. 42–43.
Ibid., s. 51.
Ibid., s. 45.
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också mot uppfattningen att krigarens stånd skulle vara högre än något annat.1
Och de fyra kardinaldygderna är inte på något sätt de enda han framhåller.
Han påpekar att soldaten också måste äga »Gudsfruktan/ Kärlek/ Barmhärtighet
och Höflighet«. En präst skall utmärkas av att alltid – även vid fara för eget liv –
arbeta för sina åhörares salighet och Guds ära – en form av pietas, får vi
förmoda.2 Visserligen hör skilda dygder ihop med olika yrkesgrupper – och
många av dem kan ses som varianter av yrkesskicklighet – men det kristna
inslaget är påtagligt. Att Guds ära sätts som dygdens mål har naturligtvis också
mer att göra med den lutherska än med den aristoteliska etiken.3
Rydelius text är ett bra exempel på hur gamla etiska föreställningar till
synes utan större friktion passas ihop med relativt nya föreställningar i 1700talets moralfilosofiska tänkande. Kanske är det mest träffande att hävda att
såväl den lutherska som den aristoteliska etiken – fattade i mycket vid
bemärkelse – hade utvidgats med nya inslag, vilka bland annat kunde resultera
i en accepterande eller till och med starkt gillande inställning till handel. Dessa
inslag var måhända inte alltid logiskt förenliga med lärorna i övrigt, men det
tycks inte ha besvärat 1700-talets skribenter, lika litet som liknande
motsättningar besvärade 1600-talets.
Även om de nya inslagen i såväl den kristna (lutherska) som i den
medborgerliga (aristoteliska) läran innebar en uppvärdering av handel bör det
också sägas att det fanns gott om texter som reproducerade en mer avvaktande
hållning. I 1695 års psalmbok finns exempelvis ett längre avsnitt med »Böner
för åthskilliga Stånd«. Som titeln antyder är det en samling böner avsedda för
olika personer i ståndssamhället, från överheten till tjänstehjonet.4 »Een Köpoch Handelsmans böön« skall citeras i sin helhet.
O Gode Gudh! som ock emot köpmans ståndet hafwer låtit see titt nådiga
behagh; gif migh/ som i samma stånd effter tin Gudomeliga wilja stadder är/
tin nådh och wälsignelse/ at jagh måtte altijd hafwa Gudh för ögon och i
hiertat: at jagh icke beswiker någon medh min handel/ ock således besmittar mitt
samwet: Utan at jagh kunde låta migh nöija med een loflig winning; ther af
jagh migh redeligen föda och vppehålla kunde. Bewara/ o barmhärtige Gudh!
min hogh och mitt sinne för girighet och jordiske skattars åtrå. Låt migh öfwer

––––––––
1
2
3
4

Ibid., s. 37.
Ibid., s. 35.
Almqvist 1955, s. 19–27.
Den svenska psalmboken 1695, s. 1119–1129.
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all ting älska och trachta efter the himmelska skattar/ och them här niuta medh
een stadig troo och oförfärat hopp/ och sedan hos tigh i alla ewighet. Amen.1

De dygder som handelsmannen ber om kan betraktas som former av oegennytta
eller ärlighet. Detta skiljer den för övrigt från alla de 21 andra yrkesgruppernas
böner. Samtliga – lärare, världslig överhet, krigsmän, bönder, tjänstehjon och
så vidare – ber om framgång i sitt värv, alla utom handelsmannen. Bönen
tycks formad mot bakgrund av en övertygelse om att handelsmän är särskilt
utsatta för vissa typer av frestelser. En motsvarande misstänksamhet finns
också i profana texter. Ett exempel kan hämtas ur Dalins Argus. När en av
tidskriftens fiktiva redaktörer – en handelsman – skall presenteras låter det på
följande sätt: »Den femte är en Köpman, som kallar sig Patriot. Sällsamt
handelsnamn!«2
En viss skepsis mot handel levde alltså kvar, men ur tillfällespoeternas
perspektiv existerade det åtminstone nya argument som kunde komma till
användning i handelsmannahyllningar. Innan vi ser närmare på hur poeterna i
praktiken brukade dessa skall vi dock iaktta hur hyllningarna ser ut i
tillfällespoesin i övrigt – den som riktar sig till adelsmän, präster och så vidare.

––––––––
1
2

Ibid., s. 1128.
Then Swänske Argus, 1, s. 14. På en annan plats beskriver Dalin samtidens svenska handelsmän på följande
sätt: »Husbonden förtärer Penningar tusendtals och lefwer wäl, Matmodren är granner som Hin, Flickorna
må flyga bort af granlåt; ty strax de slippa Amman, skola de ha siden Kläder, Örhängen, Halsband och alting
liksom Fröknar och Printzessor.« (Ibid. 1, s. 85.)
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Yrkesskickligheten ännu en gång

Samtidigt som tillfällesdiktningen ökade i omfattning spred den sig också till
allt fler typer av adressater. Bland 1770-talets skrifter finns sådana som riktar
sig till bönder, hantverkare av olika slag, fabrikörer och brukspatroner.1
Skrifterna har upphört att vara den yppersta aristokratins privilegium.
Dessutom har det blivit vanligare att skrifterna inte innehåller några specifika
uppgifter om adressaternas yrke eller stånd, eller bara karakteriserar adressaten
som till exempel »herr« eller »mademoiselle«.2 Visserligen hade dessa termer en
mer ståndsspecifik innebörd under 1700-talet än idag, men i jämförelse med
de utförliga och detaljerade uppgifter som gavs på 1600-talet verkar 1770talstrycken rikta sig till grupper som redan är bekanta med de hyllade.3
Därmed tycks i varje fall vissa av 1770-talets tryck fylla en delvis annorlunda
social funktion än tidigare – kanske än mer som sammanhållande ideologiskt
kitt för den egna gruppen. Huvuddelen av trycken ger dock fortfarande de
sedvanliga uppgifterna, och särskilt de texter som riktar sig till adliga adressater
kan fortfarande betraktas på samma sätt som de äldre texterna.
En formell nyhet är att stenstilen har blivit en mycket vanlig diktform.
Flera av 1770-talets begravningstryck är utformade som inskriptioner, med en
punkt efter varje ord för att efterlikna den antika metoden att skilja mellan
orden på till exempel ristade minnestavlor.4
Den övervägande delen av 1770-talets svenskspråkiga tillfällesskrifter är
bröllops- och begravningsskrifter. Till detta kommer framför allt skrifter som
är författade till akademiska tillställningar, till exempel magisterpromotioner.5
––––––––
1
2

Till en bonde riktar sig exempelvis skriften 1774.1.13d.
Epitetet »herr« är det enda som ges exempelvis i skrifterna 1777.9.16a; 1777.9.16b; 1778.2.10; 1776.9.10;
1772.8.16. Följande skrifter ger endast epitetet »mademoiselle«: 1774.7.3; 1772.7.23. Inget epitet alls ges
exempelvis i skrifterna 1775.2.7a och 1775.2.7b.
3 Dessutom var termerna inte helt fast knutna till specifika stånd eller grupper ens under 1770-talet. Termen
»Mademoiselle« användes exempelvis från början troligen av artighet till kvinnor som förväntades kunna
franska. Vid 1700-talets början kom den att åsyfta döttrar till ofrälse ståndspersoner, men med tiden sjönk
epitetets prestige och kom att användas för borgardöttrar och lägre klasser. Exakt vad den åsyftar i 1770-talets
tillfällestryck är alltså omöjligt att säga (SAOB, sp M 161).
4 Det finns, som Ridderstad har påpekat, också exempel på stenstil som saknar punkter mellan orden, men
här är denna grova definition tillräcklig. I 1770-talets tillfällestryck används vidare nästan enbart den
centrerade typen av stenstil. Se vidare Ridderstad 1975, s. 12–15.
5 Till exempel skrifterna 1771.8.18 och 1779.6.10.
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Några få är andra typer av gratulationer. En bokhandlare gratuleras till
exempel sedan han frisläppts ur häktet efter ett tryckfrihetsmål.1
De flesta skrifter är kortare än under 1600-talet, med undantag för de som
riktar sig till personer vid universiteten, vilka tvärtom ofta uppvisar en
enastående mångordighet, såsom skriften till astronomiprofessorn med mera
vid Uppsala universitet, Mårten Strömer, som vid sin begravning förärades en
60 (!) sidor lång skrift bestående av en 1 160 rader lång dikt.2
Huvudsaken i 1770-talets tillfällestryck tycks fortfarande vara att hylla
adressaterna. Nästan alla skrifter innehåller långa lovprisningar, och »dygden«
spelar fortfarande en avgörande roll. Termen används rutinmässigt för att
beskriva skrifternas huvudpersoner, och ibland är det svårt att utläsa vad den
egentligen betyder. Poeterna använder sig ibland av argument ur de nya läror
som har beskrivits ovan utan att se sig föranledda att föra några längre eller
mer precisa diskussioner om vad dygden innebär. Skiljelinjen mellan
handelsmannatrycken och de som riktar sig till andra ofrälse är inte heller lika
skarp som under 1600-talet. De dygder som tidigare framför allt tillskrevs
köpmän förekommer allt oftare i skrifter till alla möjliga adressater, särskilt de
som riktar sig till materialets nya stora mottagargrupper, fabrikörer och
brukspatroner.
Men om man först läser de tillfällestryck som riktar sig till aristokratin,
högadliga adressater med höga tjänster, tycks inte mycket ha förändrats sedan
1600-talets slut. Dygden utövas »med bok och svärd« som det hette i en äldre
dikt. En avliden generallöjtnant hyllades 1775 med en liknande formulering,
för att han »brukat vett och värja«.3 Det är fortfarande i hög grad vad vi har
betecknat som de fyra grundläggande aristoteliska föreställningarna som ligger
till grund för hyllningarna: att dygden är en vana, att dygden består i
skicklighet eller kunnighet i yrket, att dygden är ett aktivt liv i statens tjänst
och att dygden leder till eudaimonia, vilket bland annat innebär ära och
konkreta jordiska framgångar. Iakktagelsen stämmer också väl med Öhrbergs
studier av frihetstidens tillfällespoesi, även om hon inte använder termen
»aristotelisk« för att karakterisera dessa föreställningar.4 När lagmannen
friherre Carl Magnus Adlermarck begravdes i Stockholm 1775 tillägnades han
––––––––
1
2
3
4

1770.5.24.
1770.1.25.
1775.10.20.
Öhrberg 2001, särskilt s. 148–149.
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ett tryck som är uppbyggt enligt ett välbekant mönster. Efter att ha nämnt den
högadliges börd övergår författaren omedelbart till hans förtjänster i sitt yrke:
Född af en Ädel Ätt, Han all sin ära sökt,
Att främja Himlens pris, att till sin Konungs heder
Sitt Höga Wärf med flit och seder
Utmärkta. Ja! Hans flit en allmän undran ökt.1

Här förs flera av de sedvanliga aristoteliska föreställningarna fram. Först
påpekas att den som är av ädel börd söker ära. Äran vinns, förstår man av de
följande raderna, genom att verka för Gud och för monarken. Därefter
förklarar poeten hur detta går till: genom att arbeta med »flit och seder« i sitt
ämbete, det vill säga att vara duglig eller skicklig. Passagen erinrar om
Stiernhielms unge Hercules, »ädel av ätt«, som med ångest frågar sig hur han
skall vinna pris och ära – ett drag i dikten som har beskrivits som särskilt
aristoteliskt.2 När den betydligt senare tillfällespoeten går in på den hyllades
karaktärsegenskaper mer i detalj följer han fortfarande samma lära:
Rättwisan ägde Stöd hos Denne Hedersman.
Owäldugt tecknas får Hans Lif med desse rader
At Han war de förtrycktas Fader;
Och at Hans Ädelmod en allmän wördnad wan.3

Först nämns rättvisa eller justitia, en av de fyra kardinaldygderna, och denna
dygd förbinds med omsorgen om de förtryckta – en sammankoppling som
mötte redan i 1600-talets skrifter. »Ädelmod« kan förstås som den aristoteliska
dygden magnanimitas eller storsinthet, en dygd som kunde betraktas som den
allra högsta, summan av alla de övriga.4 Lite senare beskriver poeten ännu en
gång målet för den avlidnes dygder: »Han war en nitisk Mann för
Fosterlandets wäl.« Texten följer en ganska enkel argumentativ strategi. Poeten
nämner en dygd och ägnar sig i en eller ett par rader åt att visa i vilka
avseenden den hyllade ägde den dygden. Det är fråga om ett helt och hållet
bevisande resonemang.
I skrifter till högadliga ämbetsmän, som den nyss citerade, är det framför
allt de intellektuella dygderna som poeten tar fasta på. I två tryck från
––––––––
1
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3
4

1775.4. Den första radens »Ätt« har ändrats från OT »Att«.
Delblanc 1961. Jämför Delblanc 1965, s. 15.
1775.4.
Jämför Delblanc 1961.
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rådsherren och kanslipresidenten greve Claes Ekeblads begravning i oktober
1771 framhålls att den avlidne alltid sökt äran, och att hans kloka råd alltid
varit nyttiga för konung och fosterland.1 Den våg av tryck som skrevs vid
hovmarskalken friherre Carl De Geers begravning i mars 1778 kan också
nämnas. På Carolina Rediviva har elva separattryckta skrifter bevarats, och
nästan samtliga bygger sina hyllningar på aristoteliska argument.2 Poeterna
prisar hans ädelmod och vett, hans »Dygd och Snille«, och en kan som tröst åt
de sörjande utbrista att »Hans Lärdom, Vett och Dygd Europa dock ej
glömmer«.3 De intellektuella dygderna tycks fortfarande vara de vanligaste i
1770-talets adelstryck, även när de inte direkt kan förbindas med adressaternas
sysselsättningar eller ämbeten. Två unga adliga bröder hyllas vid sin
begravning för att:
De. Ägde. Nog. Vett. Efter.
Sin. Ålder.4

Liknande dygder fokuseras i en begravningsskrift över en adlig amiralitetskapten:
Vid Svea Lands Athén, att visdom troget yrcka,
Det lemnat åt vår Vän, för snillet mycken styrcka.
At nyttig medlem bli, det var Hans ändamål
Han vill sitt Fosterland med dygd och insigt tjäna.5

I skrifterna till militärer är det dock framför allt en annan uppsättning dygder
som poeterna fäster sig vid. Exempelvis berättas att en adlig överstelöjtnant har
odlat »Förfarenhet« och ett »Ädelt Mod« genom att resa i »Andra verldsens
länder« – en framställning som erinrar om Per Brahes uppfostringsbok från
1570-talet – och att han därför fått rum »på Ärans Slott«.6 Liksom i skrifterna
till ämbetsmän betraktas äran och fäderneslandets nytta som dygdens mål. I en
begravningsskrift till högvälborne överste Rutger Barnekov framförs först de
sedvanliga föreställningarna om att adel, dygd och ära är förknippade begrepp:
––––––––
1
2

1771.10.9a; 1771.10.9b.
En aristotelisk tendens är påtaglig i följande tryck: 1778.3.7b; 1778.3.7c; 1778.3.7d; 1778.3.7f; 1778.3.7h;
1778.3.7j. Ett par tryck är mindre entydiga, och konstaterar endast att friherren är allmänt »sörgder« respektive
att han kommer att saknas av »Hvar enda Svänsk« (1778.3.7e; 1778.3.7g). Övriga hyllningar är uppbyggda på
annat sätt (1778.3.7a; 1778.3.7i; 1778.3.7k).
3 Formuleringarna är hämtade ur skrifterna 1778.3.7b; 1778.3.7f; 1778.3.7h.
4 1772.1.
5 1771.12.13.
6 1774.6.8.
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Hög. Börd. Är. En. Förmån.
När. Den. Beledsagas. Af. Dygd.
Födslen. Ger. Ett. Stort. Namn.
Dygden. Uppväcker. Förundran.
Och.
Förundran. Ära. Och. Agtning.1

Men när diktaren sedan fortsätter med att beskriva den dygdiges liv, är det
först av allt bedrifterna på slagfältet som han pekar på:
Han. Uppoffrar. Sig. Med. Lif. Och. Blod.
För. Att. Rädda. Sitt. Fädernes. Land.
Just. Den. Tid.
Det. Tryktes. Som. Hårdast.
Och. Vapnebrak. Hördes. På. Alla. Kanter. I. Norden.
Hemma. Och. Borta.

Diktaren tar fasta på den gamla kardinaldygden fortitudo, tapperhet eller mod.
Men direkt därefter påpekar poeten ännu en gång att dygden inte bara tjänar
fäderneslandet, utan också kommer den dygdige själv till godo:
Uti. Detta. Stånd. Fortfor. Han. Sedan.
Under. Fyra. Krönta. Hufvud.
Med. Största. Trohet.
Nögd. Att. Gå. Steg. Från. Steg. Till. Ett. Ypperligt.
Äroställe.

Han har med andra ord gjort en framgångsrik karriär. Skriften fortsätter med
att nämna att han fortsatte med »Nödiga. Arbeten.« även på ålderns höst, hans
gudsfruktan, hans kärleksfulla förhållande till familj och vänner samt att han
var en »Säker. Tillflykt.« för de fattiga. Men tyngdpunkten i hyllningen ligger
otvetydigt på hans militära bedrifter. De aristoteliska föreställningarna är lätt
igenkännbara i skriften. Dygd är något man kan lära sig eller odla, den
innebär att verka för fäderneslandets bästa genom att vara skicklig i sitt yrke,
och den leder till ära.2
Äran spelar en stor roll framför allt i adelstrycken. »Den Sanna Äran« är en
formulering som förekommer på flera ställen i materialet, och den åsyftar
alltid sådan ära som vinns genom dygd.3 Framställningarna kan ses som en
––––––––
1
2
3

1772.10.3.
Ett liknande ideal ligger också till grund för exempelvis skriften 1775.10.20.
Se exempelvis en gratulationsskrift från när baron Axel Gabriel Lejonhuvud mottog lantmarskalksstaven
(1771.6.19).
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aspekt av den nya ärokult som enligt Delblanc präglade andra halvan av 1700talet.1 En poet intygar exempelvis i en begravningsskrift över en adlig
överstelöjtnant »At Ära blifver Lön vid Ridderskapets ända«.2 Äran framställs
på många ställen som dygdens resultat:
At i en ädel kropp det bästa hjertat hysa;
At mera utaf Dygd än prakt och Ahnor lysa
At mera älska ärbarhet, och hata Verldsens flärd:
Det är at vara stor och evig ära värd!3

Texten är hämtad ur en begravningsskrift över en baron och landshövding,
tryckt 1776. Men passagens sensmoral skulle kunna vara hämtad från 1600talets början. Dygden är också i den citerade skriften något som »lyser«, det
vill säga något som visas upp. Och målet, som framgår av den sista raden, är
att vinna ära, stor och evig. I flera av skrifterna till adliga adressater framhålls
rentav att de hyllade alltid eftersträvat ära som ett argument i hyllningen.4 De
har, som det heter i en av dem, »äran ifrigt efterfarit«.5 Mot bakgrund av 1600talets tillfällespoesi upplevs sådana påpekanden kanske som traditionsenliga
och inte alls förvånande, men vi kan också påminna oss Delblancs tes att äran
hade en särskild storhetstid under 1700-talets andra hälft.6
Men det är inte endast i adelsskrifter som de aristoteliska argumenten har
en fortsatt stark ställning. För det första kan nämnas de tillfällestryck som
riktar sig till personer med anknytning till universiteten och den lärda världen.
Studenter hyllas ofta för boklig lärdom, vett, och som det ibland heter,
»snille«.7 Sammankopplingen är så självklar att till och med en endast sex år
gammal »student« (som det heter på titelsidan) kan hyllas för »Dygd ock vett«
och för ett »dråpligt snille«.8 Men de flesta studenterna är naturligtvis äldre.
När »Philosophie Candidaten« Joseph Israelson begravdes framhölls hans
intellektuella kvaliteter:

––––––––
1
2
3
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5
6
7

Delblanc 1965, passim, särskilt s. 111–114.
1774.6.8. En liknande formulering finns exempelvis i 1771.12.13.
1776.3.16.
Till exempel 1778.3.7b, d, f, g och j.
1778.3.7c. Det gäller för övrigt även skrifter till kvinnor. Se exempelvis 1778.2.15.
Delblanc 1965, s. 109–135.
Se exempelvis de fyra trycken från studenten Johannis Langelius begravning: 1776.12.15a, 1776.12.15b,
1776.12.15c, 1776.12.15d samt promotionshyllningarna 1770.6.18 och 1779.6.10.
8 1774.3.22.
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En man, som utaf Lärdom blänkte,
Och uti Bok-wett haft sin frögd;
Som måttligt talte, moget tänkte,
J Ljuft och ledt war altid nögd;
J motgångs böljor stod han Fällt,
Fast än de häftigt ofta swallat,
Nu är hans Lif långt mera Sällt;
Ty GUD har honom hädan kallat.1

Senare för poeten fram den aristoteliska föreställningen att dygd hör (eller bör
höra) samman med världsliga framgångar, men passagen tar en annorlunda
vändning:
Han werklig med sit Wett förtjena
En heders Titul på alt Sätt.
Fast han Magister-krans ej wunnit,
Som bordt bli på Hans hjäßa satt:
Så har Han himla wägen funnit,
Och bry’r sig ej om Siden-Hatt.

I just detta fall har adressaten inte erhållit magistertiteln, men han skulle ha
förtjänat det.
Det aristoteliska idealet förs också fram i texter till präster. Tonvikten ligger
ofta på deras intellektuella dygder.2 En präst kan hyllas för att han »ägde
sällsynt wett och styrka« och »wäl förstod att själar sköta«, två bevis för hans
skickliga herdegärning.3 En häradsprost och magister hyllas för sin »wisdom,
Dygd och lära«.4 Kyrkoherden och teologie doktorn Johan Thore Helstadius
beskrivs på följande sätt:
Naturens lott, ett eldigt Snille
Han med en lycklig födsel ärft,
Deß odling, den Han sielf förwärft
Dock mycket mera säja wille
Wid lägre, högre Lärohus
Han går at få de Lärdas Lager.
J bokwetts bragd och dygd tilltager
At Han för andra och bär ljus.5

––––––––
1
2
3
4
5

1772.1.8.
Se till exempel 1775.6.13a och 1775.6.13b och 1776.6.18.
1776.6.18.
1777.5.27a.
1774.9. OT har noter med litteraturhänvisningar vid vissa rader. Dessa har tagits bort.
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Och poeten kan vidare intyga att Helstadius »Sitt pund, Sin insikt altid ökt«.
Men också när poeten går vidare med att beskriva hur den avlidne alltid har
följt »Guds wäg«, bevisas detta genom att han nämner alla de själar som
kyrkoherden lyckats omvända. Det är alltså i någon mening fortfarande hans
skicklighet i ämbetet som dikten koncentreras på. Poeten fortsätter med att
berätta att han kunde »Predika wäl i andans styrcka«. Sedan går han in på den
avlidnes tjänster för fäderneslandet:
Begrepp om Rikets, Ståndets bästa,
Som man med nit hos Mannen spordt
Förtroende i Stiftet giordt
At det på Honom trygast fästa
Sex gångor war Han Riksdagsman […].

Dikten kan så långt inordnas i den aristoteliska dygdetraditionen. Dygd är
något man lär sig, och den innebär att utföra sina ämbetsuppgifter skickligt
och flitigt för fäderneslandets bästa. När författaren däremot lite tidigare
beskriver dygdens belöning, är det inte äran som förs fram:
Blott dygd odödligheten winner,
Den dygd, som himmelsk ursprång har […].

Verklig dygd – den som kommer från himmelriket – ger en dyrare lön: evigt
liv.
Sven Delblanc har hävdat att det svenska 1700-talets andra hälft präglas av
en »ärans demokratisering«, av en utveckling som gör att äran slutar att vara de
högre ståndens privilegium. Men detta ser man inte mycket av i
tillfällestrycken. Visserligen bygger han till viss del sina argument på franska
förhållanden, och de svenska exempel han anför handlar mest om att ära kom
att tillmätas agrara sysselsättningar.1 Bland tillfällespoesins adressater är det ont
om bönder. Ett av de få exemplen är en skrift från den »Hederlige Bonden«
Åke Olsons begravning 1774. I denna skrift lägger poeten mycket riktigt ned
en del möda på att förklara att dygd och ära ofta »syns i skuma walmarn gå«.2
Men för övrigt är det framför allt i adelstryck som äran spelar en roll – och i
synnerhet är det bara i dessa som äregirighet framställs som något hedervärt.
Även denna aspekt kan förstås i termer av den aristoteliska etiken. Verkligt stor
––––––––
1
2

Delblanc 1965, s. 114–116.
1774.1.13. I övrigt präglas dock dikten helt och hållet av ett lutherskt snarare än ett aristoteliskt mönster.
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ära kunde nämligen enligt denna lära egentligen endast tillmätas en adelsman.1
Det är alltså naturligt att äran inte spelar samma roll i skrifterna till ofrälse
adressater. Här träder i stället luthersk-ortodoxa föreställningar i dagen.
Tanken att dygden meriterar till evigt liv är visserligen helt främmande för
Luthers teologi, men den hade som vi sett vunnit insteg i den svenska
ortodoxin redan under 1600-talet. Föreställningen att dygden – eller i varje fall
etiken – är av gudomligt ursprung är däremot en huvudpoäng både hos
Luther och hans efterföljare. I den citerade dikten till kyrkoherde Helstadius
motsäger denna föreställning egentligen poetens tidigare mening att adressaten
skaffat sin dygd vid diverse lärosäten. Möjligen skall den sist citerade raden
läsas som en bestämning till den första. Det synes då som om poeten använder
termen dygd i två bemärkelser, först om de (aristoteliska) dygder som hör till
prästen ämbete och sist om den dygd som leder till frälsning. Mot bakgrund
av den lutherska tvåregementesläran är konstruktionen egentligen inte orimlig,
men den är ovanlig. Poeten går vidare med att beskriva kyrkoherdens goda
umgängesseder, hans hövlighet, uppriktighet och trofasthet mot »Wänner,
Maka, Barn och Släkt«. Skriften för visserligen fram flera av de kristna
dygderna – helt naturligt med tanke på adressatens kall. Men oavsett hur vi
tolkar diktens mindre klara delar är det i alla händelser tydligt att hyllningen
av prästens ämbetsmannagärning bygger på argument som vi tidigare har
betecknat som aristoteliska.
Sådana argument möter också i tillfällestryck till ofrälse ämbetsmän. Ett
tryck till ett bergsråd och bergmästare förbinder den avlidnes dygder med
samhällsnyttan:
Wår Konungs Trogne Man, som detta samfund mistar,
För redlighet war känd, Deß stoff nu hedras bör:
Ty Han som Ämbetsman, hwad hinder kunde möta
Sågs söka Ortens wäl, och syslan wärdigt sköta.2

Omedelbart ställs hans yrkesvärv i fokus, och det är förmågan att utföra detta
med »Ortens wäl« för ögonen som hyllas. Lite senare följer en uppräkning av
den avlidnes dygder:
Rättrådig i sin dom, och driftig i sitt kall,
Han, älskad och berömd i wåra Bergslags bygder

––––––––
1
2

Jämför Delblanc 1961.
1779.10.16b. Jämför 1779.10.16a.
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War munter mensko-wän, som prydd af flere dygder
Jämt talte hjertats språk fritt ut i alla fall;
Som sökte samwets frid, med jämna steg sågs wandra,
Hwars nöje äfwen war at hjelpa många andra.1

Betoningen av sådana dygder som gynnar fosterlandet jämte de som snarare
berör umgänget mellan människor leder tankarna till Andreas Rydelius SedeBok, och liksom i den texten är det ingen enhetlig och rättrogen aristotelism
som framförs. Lika lite som moralfilosoferna tycks tillfällespoeterna bry sig
särskilt mycket om att framställa någon konsekvent dygdelära. En liknande
men kortare aretologia finns i en bröllopsskrift riktad till en landssekreterare:
En Dygdig Mänsko-vän som Gud, Kung, Fosterland
Sin nästa och sig sjelf med munter trohet tjenat,
Som arbet, tålamod, med Vett och Nit förenat […].2

Hela tiden är det förtjänsterna i yrket som framhålls, och huvudargumentet är
att dessa tjänar samhällsnyttan.
De gamla aristoteliska föreställningarna dyker upp även i dikter som riktar
sig till mindre förnäma adressater. Här finns apotekaren som hyllas för dygd,
ädelmod, förnuft och vett.3 En hyllning i en bröllopsskrift till musikdirektören
Hans Biörkman Hansson och Maria Lorenzen tar sin utgångspunkt i
brudgummens yrkeskunnande:
Du wärde Man bland Orphej Söner,
För Seder, Insigt, Konst och Smak;
Hwars Ämbets nit wårt Scholwerk röner,
Där Snillen prydas i Din sak.4

Liknande aristoteliska föreställningar möter ibland, liksom under det tidiga
1600-talet, också i kvinnohyllningar. Ann Öhrberg har visat att kvinnornas
dygder i frihetstidens tillfällespoesi ofta förbinds med hushållet medan
männens i högre grad riktar sig utåt mot samhället.5 Hon påpekar att detta
tydligt demonstrerar »bilden av kvinnans ställning vid denna tid«, och vill
framförallt förbinda tendensen med hustavlans föreskrifter för en kvinna.6
––––––––
1
2
3
4
5
6

1779.10.16b.
1774.6.21.
1777.10.31.
1770.1.4.
Öhrberg 2001, s. 126–129 och 148–149.
Ibid, s. 129.
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Men det är värt att framhålla att det i 1770-talets skrifter återigen – liksom vid
1600-talets början – ofta är hennes skicklighet i hushållet som framhålls och
inte endast hennes lydnad och underdånighet. En blivande bokhållarhustru
kan exempelvis hyllas för »Dygd och Hushålds-Vett«.1 Om detta beror på rena
tillfälligheter eller en verklig förändring kan emellertid endast en djupare
studie visa.
Aristotelismen är trots allt inte allenarådande. Frihetstidens tillfällespoesi
innehåller enligt Ann Öhrberg såväl stoiska som kristna och vad vi har kallat
för aristoteliska inslag, och detsamma kan sägas om 1770-talet i dess helhet.2 I
vissa fall kan framställningarna av adressaternas yrkesskicklighet snarare
förbindas med den lutherska kalleseläran – gränsen är sällan helt klar. Baronen
och kammarherren Carl Gustaf Cedercreutz hyllas exempelvis för att han
»nyttjar wäl sitt pund, sin tid« – en formulering som i sig själv lika gärna skulle
kunna betecknas som luthersk som aristotelisk.3 Dessutom förekommer
argument som snarare kan föras till den stoiska etiken eller betraktas som
aspekter av den kristnes tålamod och världsfrånvändhet. En viceamiral hyllas
vid sitt bröllop för att han »altid är förnögd«.4 »Med lätthet syntes Han att
Åldrens tyngder bära«, lyder en rad i en begravningsskrift till en präst.5 Särskilt
framhålls förnöjsamhet och tålamod. Han var »lika trygg i alla wäder«, som
det heter om en baron.6 En avliden generallöjtnant som hyllas för sin
tapperhet i fält och för att han vågat »Lif och Blod« för »Svea Land« hyllas
också för att han alltid stått kall och oberörd »emot djefvul, verlden | Samt
emot egit kjött och flärden«.7 Här fungerar de stoiska argumenten snarare i ett
kristet sammanhang. Författaren till det sist citerade trycket hävdar exempelvis
att den hyllades gärningar inte endast »Hans ädla Namn på jorden gjordt
bekant«, utan att han även vunnit »evig frid och frögd hos Kungars Konung«.8
De kristna dygderna spelar också generellt en viktig roll i 1770-talets tryck.
––––––––
1
2

1777.9.23.
Öhrberg 2001, s. 106 (stoiska inslag), s. 131 (»kristna« – hon ger termen en vid definition – inslag), respektive
s. 117–119 (ämbetsmannens skicklighet i yrket för fäderneslandets bästa, det vill säga vad som här ovan har
definierats som »aristoteliska« inslag). Hon påpekar också att hustavlan ofta lämnat spår i tillfällesdikterna
(s. 149).
3 1775.1.13.
4 1775.12.
5 1777.5.27b.
6 1775.1.13.
7 1775.10.20.
8 Ibid. En liknande argumentation finns också i kvinnohyllningar, exempelvis i en skrift till en
amiralitetspredikants hustru (1770.1.30).
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För det första intygas fortfarande ofta adressaternas gudsfruktan. En friherre
hyllas exempelvis för att han var »I Religionen öm«.1 Den kristna dygdetriaden
tro, hopp och kärlek förekommer i tryck riktade till samhällets alla grupper.2
Vissa tryck är mer konsekvent inrättade efter den kristna läran.3 I en begravningsskrift till en adelsdam intygar poeten att den avlidna belönas i himlen:
Fast Dygden blir så illa Lönter
J verlden; Lyser HON dock Krönter
Af Christus sjelf, all’ Kronors glants […].4

Liknande resonemang möter i skrifter till alla typer av adressater. En författare
kan lova att en avliden prost har »dygdens rätta lön, en Himmelsk glädje fått«.5
»Deras. Hjertan. Voro. Helgade. Åt. Dygden.« står det i en begravningsskrift
över två adelsbröder. Och när poeten konkretiserar sitt påstående nämner han
först deras »Menlöshet« och intygar sedan att:
Gudsfrugtan. Var. Det. Som. De. Lärde.
Ty.
Hon. Är. Vishetens. Begynnelse.6

Tankegången uttrycktes redan i Brahes uppfostringshandledning från 1570talet, men framfördes också som vi har sett i Rydelius dygdehandledning från
1731. Såtillvida kan passagen karakteriseras som aristotelisk, men den är
samtidigt ett exempel på att den aristoteliska etiken – som den tog sig uttryck i
Sverige vid denna tid – inte får uppfattas som »sekulariserad«.
Men den största skillnaden gentemot 1600-talets aristoteliska skrifter är att
hyllningarna nu nästan alltid tar sin utgångspunkt i att adressaterna utmärks
av oegennytta. I 1600-talets skrifter fanns som vi minns ingen motsättning
mellan den enskildes personliga framgång och samhällets blomstring. Dygden
ledde till båda dessa mål. I 1770-talets skrifter uppfattas dygden allt oftare som
egenskapen att uppoffra egna fördelar för samhällets bästa, något som kan
förbindas med det kristna kärleksbudet eller de nya medborgerliga dygdeläror
som präglade tiden. Så leder en hyllning av en kunnig och yrkesskicklig präst
naturligt över i ett slags sammanfattande omdöme:
––––––––
1
2
3
4
5
6

1775.4.
Exempelvis i skrifterna till vaktmästaren Jacob Falck och friherre Carl De Geer, 1774.12.28 och 1778.3.7k.
Exempelvis 1770.9.16.
1772.7.26.
1776.10. Jämför skriften 1774.9, som för fram liknande tankar.
1772.1.
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Han ofta måste sjelf sig glömma
För att mot andra göra wäl.1

En häradsbokhållare hyllas för att han »för Verlden nyttigt gjordt«.2 Och i en
skrift över en välboren överstelöjtnant framhåller poeten att:
Wårt Amiralitet Sitt Pund Han offrat har;
Med Manna-vett och Mod, bidragit till des Ära.3

De centrala egenskaperna är liksom under 1600-talet mannavett och mod,
men nu påpekas det att detta innebär att avstå egen vinning eller egna fördelar.
Tydligast sammanfattas detta medborgerliga ideal i Carl Christopher
Gjörwells begravningsskrift till Jacob Johan Anckarström – inte endast
konungamördarens fader, utan även överstelöjtnant och riddare av kungliga
Svärds- och Wasaorden – från april 1777. Efter att framför allt ha berömt hans
intellektuella kvaliteter och att han uppfostrade dygdiga barn och var ärlig mot
sina vänner vänder sig poeten till läsaren med en avslutande uppmaning:
Vandringsman!
Vil. Du. Saknas.
Gagna.4

Oavsett om argumenten tar sin grund i en luthersk etik eller i en medborgerlig
aristotelisk sådan, är detta allt oftare dygdens kärna i tillfällesskrifterna.
De flesta tillfällesdikter bygger under 1770-talet fortfarande i hög grad på
aristoteliska föreställningar om vad dygd innebär, särskilt om vi ser på de
dikter som riktar sig till samhällets överhet. Det är fråga om egenskaper som
gör dem kunniga och framgångsrika i deras respektive yrken eller ämbeten. I
dikterna till adeln ses framför allt äran som dygdens mål, medan samhällsnyttan spelar denna roll i de texter som riktar sig till ofrälse och mindre förnäma
adressater. Argumentationsmässigt är det vanligen fråga om bevisande
resonemang, att poeterna helt enkelt hävdar – eller lägger fram exempel som
visar – att adressaterna ägt de egenskaper som avses med begreppet dygd.
Därmed ligger också kontinuiteten med 1600-talet i öppen dager. Trots alla
1700-talets nya läror om dygden, människan och samhället tar poeterna
fortfarande till ungefär samma strategier när de skall författa en hyllningsskrift.
––––––––
1
2
3
4

1776.6.18.
1777.9.23.
1774.6.8.
1777.4.6 (originalets kursivering).
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Handelsmannadikterna

Under 1600-talet ägnade sig tillfällespoeterna ganska sällan åt att egentligen
hylla handelsmän. Köpmannaskrifterna talade oftare om andra saker, som
kärlekens ursprung eller dödens oundviklighet. År 1770 har detta förändrats. I
stort sett hela materialet består nu av dikter som verkligen är hyllningar.1 Detta
innebär i sin tur att termen dygd används i de flesta tryck, och dygden ges
också en stor betydelse:
Det är ju mänsklighetens heder,
At gå den väg, som dygden leder […].2

Men även om dygden tycks ha fått en större betydelse i 1770-talets
handelsmannaskrifter, märker man snart att begreppet används i en mångfald
betydelser. Samtliga de strategier som poeterna använde för att hylla
handelsmän på 1600-talet återfinns också i 1770-talets tryck. Men till detta
kommer ett antal nya typer av resonemang, där vissa ligger ganska nära den
aristoteliska etiken, och andra tvärtom innebär relativt kraftiga utmaningar
mot den. Samtidigt har det skett en del avgörande förskjutningar i fråga om
hur dygden legitimeras och hur den djupast sett uppfattas. Materialet kan
därför ge ett säreget intryck av att samtidigt vara konservativt och omdanande
vad det gäller de moralfilosofiska utgångspunkterna. Dygden tycks ha
problematiserats, och en mängd olikartade röster kommer till tals. Den
konsensus som präglade 1670-talet befinner sig i uppbrytning, ett faktum som
kanske kan tolkas som ett utslag av en etisk åskådning i sönderfall. Man skulle
i dessa avseenden kunna karakterisera det slutande 1700-talet som ett slags
upplösningstid.
Följande kapitel består av fem avsnitt, som vart och ett behandlar en
särskild aspekt på hur dygden används i 1770-talets handelsmannadiktning.
Varje avsnitt tar, liksom tidigare, sin utgångspunkt i ett representativt
tillfällestryck. Undersökningen baseras på en genomgång av Carolina
––––––––
1

Ruth Ledermann-Weibel har uppmärksammat att en motsvarande likriktning av inventio sker generellt i
bröllopsdiktningen i Zürich under 1600-talet (1984, s. 13–14).
2 1777.12.11b.
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Redivivas hela bestånd av handelsmannadikter från decenniet 1770–1779,
ungefär 340 tillfällestryck som är adresserade till olika kategorier av
handelsmän.1 Drygt hälften av dessa är begravningsskrifter, de flesta övriga är
bröllopsskrifter. Avsnitten är disponerade så att handelsmannadiktningens
mest traditionella drag behandlas först, medan de senare avsnitten behandlar
de nya drag som präglar 1770-talets dikter.
Dikterna tecknar fortfarande ofta bilden en ostrafflig handelsman – en
man var köpenskaper aldrig gjort någon annan illa. Det inledande avsnittet
kommer därför att upprepa en del som sagts redan tidigare, helt enkelt
beroende på att tillfällesskrifterna upprepar strategier och argument från 1600talet. Handelsmän hyllas för att de varit gudfruktiga och för att deras handel
varit uppriktig, ostrafflig, ärlig, sveklös och aldrig kommit andra människor
till skada. Till viss del är det fortfarande fråga om ett slags försvarsskrifter
snarare än egentliga hyllningar.
Samtidigt har det blivit vanligare att handelsmännen hyllas för att de varit
framgångsrika i sin handel. Detta argument förekom redan i 1670-talets
skrifter, men ett sekel senare förs det fram med betydligt större emfas och, som
vi skall se i det andra avsnittet, egentligen i en ny tappning som avviker från
1670-talets lutherska dikter.
I 1770-talets handelsmannaskrifter är det inte längre själens frälsning som
framställs som dygdens mening. Det är inte Guds påbud som är det direkta
skälet till att agera dygdigt. Snarare är det samhällets eller fäderneslandets
blomstring som ställs upp som dygdens yttersta mål. I teorin betyder detta
naturligtvis att dygden uppfattas på ett nytt sätt, men i det tredje avsnittet
visas att detta i praktiken inte innebär särskilt mycket för vilka specifika
dygder som handelsmännen hyllas för.
Ett fjärde avsnitt visar att handelsmännen allt oftare har kommit att hyllas
för sådana dygder som rör umgänget med de allra närmaste: hustru, barn och
vänner. Framför allt betonas att de är goda umgängesmänniskor och att deras
kärlek och vänskap är öm och uppriktig.
Uppriktighet är, som visas i det femte avsnittet, dessutom en dygd som
––––––––
1

Ungefär tre fjärdedelar av dessa betecknas som köpmän, handelsmän, minuthandlare eller något mer
specifikt, exempelvis tobakshandlare (1772.3.29). I en fjärdedel av skrifterna betecknas adressaten som
grosshandlare. Ibland är det svårt att klart skilja de olika kategorierna åt; samma adressater kan i skilda skrifter
ges olika titlar. I de två skrifterna till Carl Friedrich Reichenbachs och Gustava Fredrica Ekboms bröllop
1773.10.21a och b, betecknas brudgummen exempelvis i den ena som grosshandlare och i den andra som
handelsman. I en av de två skrifterna från Henric Hebbes begravning kallas han för grosshandlare, i den andra
för fabrikör (1771.11.19b och a).
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betonas på flera nivåer och i flera olika sammanhang i 1770-talets skrifter.
Denna dygd var vanlig redan i 1670-talets hyllningar och fungerade bland
annat som ett bevis på handelsmännens ärligt bedrivna köpenskap.
Därigenom tjänade den egentligen syftet att bevisa handelsmännens
oegennytta. Men i 1770-talets skrifter möter uppriktighet på alla nivåer, och
termen används inte endast för att beskriva handelsmännens köpenskap, utan
även deras vänskap och kärlek. Ibland hävdar poeterna att endast den
uppriktiga dygden är sann, eller som de ofta skriver, »äkta«. I många fall tycks
uppriktighet i betydelsen äkthet ha blivit dygdens egentliga kärna.

»Ingen kan Den Handlen klandra« – den ostrafflige köpmannen
Handelsmannen och bryggaren Hindrich Radoun begravdes i Stockholm den
elfte januari 1774. I en tillfällesskrift av författaren A. F. Neuman hyllas först av
allt hans fasta kristna tro:
Wår. Döde.
War. I. Lifvet.
En. Sann. Christen.
Ty.
Han. Hölt. Sitt. Döpelse. Förbund.
HErrans. Ord.
War. Hans. Gladaste. Tidsfördrif.
Och. Nådamedlen.
Hans. Själs. Endaste. Trefnad.1

Betoningen av dopet och nådamedlen har en förebild i de luthersk-ortodoxa
katekesutläggningarna.2 Därnäst går berömmet över till att behandla hans
kristna tålamod:
Han. Tråkade.
Jämmerdalen. Igenom.
Och. Bar. Sitt. Kors. Med. Tolamod.
Han. Tackade. Gud. I. Medgången.
Och. Fant Sig. Stadgad. I. Trone.
Då. Motgången. Inbröt.
Ty.
Han. Hade. I. Senare. Åren.3

––––––––
1
2
3

1774.1.11.
Dessa framhålls exempelvis i Swebilius katekesutläggning (Swebilius 1698, s. 7 och 25–26).
OT saknar punkt efter radens sista ord.
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Ej. Mycken. Glädje.
Hälst. Han.
Måtte. Sitta. I. Mörckret. Och. Ej. Fick. Se.
Himmelens. Ljus.
Men. Han. War. Gudi. Kär.
Derföre.
Måste. Han. Lida. Anfäktning.
Och. Utstod. Provet.
Som. En. Redelig. Jesu. Christi. Stridsman.

Bilden av den plågsamma jordiska tillvaron är lätt att känna igen från 1600talets handelsmannahyllningar, och framställningen av handelsmannen som
ett mönster av tålamod var också vanlig i de äldre texterna. Liksom tidigare är
det också tålamodet i kristen – inte aristotelisk – bemärkelse som poeten
åsyftar.
Efter beskrivningen av herr Radouns ståndaktiga gudsfruktan övergår poeten
till att beskriva hur hans dygd visat sig i samvaron med medmänniskorna. Först
behandlas hans förhållande till nästan i allmänhet:
Han. War.
En. Ärlig. Medborgare.
En. Laglydig. Undersåte.
De. Nödlidandes. Stöd.
Den. Bedröfwades. Tröst.
Och. Den. Sjukes. Hjelp.

Framför allt betonas hans barmhärtighet och givmildhet mot de nödställda, en
av de viktigaste dygderna (eller rättare: plikterna) i den lutherska etiken. Men
även laglydighet och ärlighet framhålls, och termen »Medborgare« kan leda
tankarna till de medborgerliga dygdelärorna. Därefter övergår hyllningen till
hans förhållande till de närmaste:
Han. War.
En. Huld. Fader.
För. Flera. Nu. Sörgande. Barn.
Och. Barnabarn.

Därnäst sammanfattas passagen om hans förhållande till nästan:
En. Idog. Hushållare.
En. Wälment. Löftesman.
Och.
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En. Upriktig. Människio-Wän.
Som. Han. Tänkte.1
Så. Talte. Han.
Och. Som. Han. Altid. Tänkte. Wäl.2
Så. War. Ock. Sanningen.
Hans. Yppersta. Tolk.

Förutom den första radens betygande av herr Radouns idoghet som hushållare
– vilket kan hänföras till hans plikter i hushållsståndet – rör passagen framför allt
hans ärlighet eller uppriktighet. Även dessa dygder hörde till handelsmännens
särskilda arsenal redan i 1600-talets tillfällesdikter.
Diktens hyllningsdel avslutas med att beskriva herr Radouns tillförsikt i
dödsstunden och den salighet han åtnjuter i det hinsides – ännu ett
traditionellt argument i handelsmannadikterna.

Precis som under 1600-talet baseras 1770-talets handelsmannahyllningar ofta
på att adressaten inte förbrutit sig mot någon eller något och inte på vad en
aristoteliker skulle benämna som »dygd«. Argumenten erinrar fortfarande ofta
om den lutherska läran. Här finns en påtaglig beständighet i fråga om vilka
moraliska föreställningar som ligger till grund för hyllningarna.
Det centrala är alltså ofta, precis som under 1600-talet, att adressaterna inte
varit andra till skada, att de varit ärliga eller sveklösa i sina köpenskaper.3 I en
gravdikt över grosshandlaren Charles Tottie – som under sina aktiva år
förestod tidens största handelshus i Stockholm4 – hävdar diktaren att Tottie
Drog.
Winst. Utan. Ocker.
Förmögenhet. Utan. Ondt. Samvete.5

Det är här, liksom i dikten till herr Radoun fråga om överförande resonemang,
att frågan förs in under ett annat begrepp eller över till ett annat område. Det
––––––––
1
2

OT har »tänkte«.
Ordet »Och« står i originaltrycket längst nere till höger på tryckets andra sida, som brukligt är med nästa
sidas första ord. På nästa sida saknas emellertid ordet.
3 Till exempel 1772.3.29; 1773.2.18c; 1774.7.12; 1774.12.20; 1776.4.12c; 1776.7.19a; 1776.7.19c; 1778.1.17e;
1778.1.17f; 1778.1.17g; 1778.9.8.
4 Samuelsson 1951, s. 10. Jämför Müller 1998, s. 122 och Key-Åberg 1897, s. 6.
5 1776.1.28g.
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är ostraffligheten – inte dygden som ligger till grund för hyllningen.
Ibland använder sig poeterna av termen dygd, men talar ändå om samma
egenskaper som i ovanstående exempel. Ett tydligt exempel är när ett brudpar
hyllas för att de »vörda Dygdens Lag« – poeten ger dygden en uppenbart
lagetisk betydelse.1 Rent argumentationsmässigt definierar poeten begreppet
dygd på ett nytt sätt, fyller det med ett nytt innehåll. Inte heller denna strategi
är ny. Redan i en begravningsskrift över makarna Kröger från 1645 har vi sett
att poeten framhöll deras ostrafflighet och kallade detta för dygd.
Men oavsett om poeten kallar handelsmännen för dygdiga eller använder
andra termer, är det lagetiska argument som ligger till grund för hyllningarna.
En grosshandlare hyllas exempelvis för att hans handel aldrig lett till att han
levat »till Mänsklighetens smärta«.2
I Oskuld, Dygd, i Tro och Ära,
Fins rätta värdet af vårt Lif.3

Så lyder en passage i en bröllopsskrift från 1770. Här nämns de två aristoteliska
grundbegreppen »dygd« och »ära«. Men det förstnämnda begreppet »oskuld« –
i betydelsen »utan att ha begått något brottsligt« – hör naturligtvis snarare
hemma i en lagetik.4
Adressaternas ostrafflighet gäller ofta just deras yrkesliv. Särskilt är det två
kvaliteter som framhålls, eller snarare två nära förbundna övergrepp som
handelsmännen inte gjort sig skyldiga till, girighet och falskhet.
I en begravningsskrift från december 1770 hyllas exempelvis en handelsman
för att aldrig ha varit »mån om stor avance«.5 Den dygdige söker inte – som
det heter i en bröllopsdikt – »guld och prål och toma titlar«.6 Dygden förbinds
i dessa texter med eviga värden, skilda från det jordiska förgängliga livet:
»Dygden trotsar tid och flärd«, som det heter på ett ställe.7 Ibland är det i
stället samhällets eller medmänniskornas väl som betraktas som oegennyttans
mål. Så sker när den adlige handelsmannen August Alströmer hyllas för att
––––––––
1
2
3
4
5
6

1772.10.27b. Jämför 1776.1.28a; 1777.3.18.
1773.4.9a.
1770.8.10b.
Jämför SAOB, sp. O 1428.
1770.12.13.
1770.8.10b. Se även exempelvis 1773.1.6a och 1773.2.28b. En parallell strategi är att som i skriften till herr
Radoun framhålla att adressaterna inte berörts av timliga plågor, se 1772.5.10.
7 1773.11. I en bröllopsskrift framhålls att dygden alstrar »ett obegripligt godt« (1774.11.13). I en annan
hävdas att »Wårt egit wäl är blott en dröm när wi ej Dygden söka« (1771.12.6a). »Af alla Lyckans Barn, hwem
skall man lycklig kalla?«, frågas i ytterligare en skrift. Svaret är naturligtvis den dygdige (1778.4.7b).
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»Rikets väl var all dess vinst«.1 Det betyder naturligtvis inte att trycken är
mindre kristna. Ibland tar poeterna fasta på handelsmännens givmildhet mot
de fattiga.2 »Barmhertighet en stor dygd är«, som en diktare konstaterar.3 En
handelsman beskrivs som ett »Förswar | För torftige och för de ringa«.4 Vid ett
annat tillfälle intygar en poet att »När af Din handel frukt Du vunnit/ Har
Nästan deraf del ock fått«.5
Andra gånger framhålls också adressaternas ärlighet eller uppriktighet, som
när Eric Lidberg prisas för att han köpt och sålt sina russin och mandlar på
»Upriktighetens Torg«.6 Ibland används i stället den mångtydiga termen
»redlig« i vad som förefaller vara betydelsen ärlig eller uppriktig.7 Någon hyllas
för att han som en god kristen köpman alltid utmärkts av »Trohet uti
handel«.8 Och en poet kan konstatera att:
Den satsen är ej ny men sann,
At den som ärligt handla kan,
Godt Gods och redbar Wara söker […].9

Liksom många andra leder denna bröllopsdikt över i en jämförelse mellan
handel och giftermål.10 Men likafullt är det handelns ärlighet som är i fråga.
I flera av de citerade dikterna är det ganska uppenbart att det är kristna
föreställningar som ligger till grund för hyllningarna. Den första och viktigaste
dygden är fortfarande ofta tro eller gudfruktighet.11 När en grosshandlare
––––––––
1
2

1773.9.23a. Liknande argument finns i 1773.9.23d från samma tillfälle.
Se till exempel 1770.12.13; 1771.3.27b; 1773.2.18a; 1773.3.6b; 1773.3.6d; 1773.4.9b; 1774.1.19; 1774.2.1a;
1774.7.12; 1775.3.18b; 1776.3.19d; 1776.4.12c; 1776.7.19a; 1776.7.19b; 1778.1.17e; 1779.4.19a.
3 1772.1.26.
4 1776.7.19b.
5 1773.1.6b.
6 1771.
7 Exempelvis i den första, femte och sjätte dikten i 1770.12.13, och i 1771.5.19; 1773.4.9b; 1774.9.29a;
1779.7.27; 1775.11.5a. »Redlig« har enligt SAOB bland annat betydelserna: 1. »om person: färdig, till reds«; 2. »i
fråga om […] betalning: […] på sådant sätt att betalningen […] fullgjorts till alla delar«; 6 d): »om
handling(ssätt) [eller] värksamhet: […] som utmärkes av frånvaro av list [eller] bedrägeri […], uppriktig, ärlig,
sann, allvarlig, sveklös« (SAOB, sp. R 595).
8 1772.1.26.
9 1770b.
10 Samma liknelse förekommer till exempel i 1771.12.26; 1773.6.23; 1774.2.11.
11 År 1772 frågar sig en tillfällespoet om någon särskild tidpunkt i ett människoliv är mest lämpad för att dö.
Han tillbakavisar åsikten att det bästa är att dö nyfödd innan man drabbats av världens synd, och framför i
stället uppfattningen att den tid är bäst när man dör i tro, så som också har skett med den handelsman som
han vill hylla. Här inskärps alltså omedelbart den lutherska lärans tanke om saligheten genom tron allena
(1772.1.26). Gudfruktighet fungerar som grund för hyllning också i exempelvis skrifterna 1770.12.13;
1771.3.27a; 1772.3.29; 1772.2.28; 1774.2.4; 1774.10.20; 1774.11.15a; 1775.9.21; 1776.1.28a; 1776.12.24; 1777.3.5;
1777.10.26 liksom i fabrikörsskrifterna 1770.11.14a och b; 1774.12.17; 1778.9.2b; 1778.10.
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prisas för att han uppvisat »Tro och Dygd« visar själva sammansättningen
trons höga status.1 I skriften till Hindrich Radoun ses hans laglydighet ur ett
övergripande kristet perspektiv, och det gäller naturligtvis när en poet hävdar
att en »Dygdig wandel« består i att »Jemn-Christen sin, ej någon orätt gjöra«.2
Betoningen av handelsmännens ostraffliga och ärliga handel kan också
generellt, liksom under 1600-talet, förbindas med den lutherska lärans syn på
handel. Den lutherska lilla katekesens utläggning över sjunde budordet, med
dess särskilda betoning av att vara ärlig i handel, har redan citerats i ett tidigare
kapitel. I Swebilius utläggning över det sjunde budet är koncentrationen vid
köpenskap inte lika markerad som hos Luther, men falsk handel nämns som
den tredje av sex olika slags stöld.3 Och i 1695 års psalmbok omnämns
köpenskap första gången i en psalm om budorden:
Tu skalt eij stiäla/ men vti
Tin handel fly bedrägerij.
Medh ocker eij titt godz förök:
Men andras nytto gierna sök.4

Här är det just de två typiska handelsmannadygderna ärlighet och oegennytta
som predikas. Psalmtexten kan jämföras med en handelsmannahyllning från
1777:
Lefwa Christligt i wår wandel,
Ärligt, troget i all handel, […]
Är wår Öfwer-HERres bud.5

Det är – liksom under 1600-talet – fråga om lagar eller bud, inte minst om att
handel skall bedrivas ärligt, och det är Gud som stiftat dem.
Men den ärliga handeln förbinds i 1770-talets handelsmannaskrifter inte
alltid med den kristnes rätta livsföring. Ibland är det snarare samhällets krav
som ligger till grund för berömmet: »Han hedra sin Nation, sitt Samfund och
––––––––
1
2
3
4

1773.3.6b. Jämför även till exempel 1773.9.25, 1775.4.11a och fabrikörsskriften 1774.2.3a.
1779.4.19a.
Swebilius 1698, s. 19–20.
Den svenska psalmboken 1695, psalm 3 (s. 6). Termen »handel« är i denna passage visserligen dubbeltydig,
men mot bakgrund av närheten till Luthers utläggning över samma budord (ordningsföljden är densamma:
först förbjuds stöld, därefter oärlig handel – hos Luther preciserat till att handla med »falsk wahror« – och sist
följer ett påbud att bistå andra), förefaller det vara betydelsen »köpenskap« som är i fråga. Jämför även psalm
1, »Tijo Gudz Budh« (s. 2–3): »Tu skalt ock allan tiufnat fly: | Fals/ flärd/ ocker/ bedrägerij. | Then fattiga tu
giör bistånd/ | Utaf titt godz och milda hand/ | Kyrie Eleeson.«
5 1777.10.17c.
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sin Släkt, | Att ärligt varar längst, det var Hans tro och lära«, skriver en diktare
vid en begravning i april 1775.1 Samma år prisas en grosshandlare för att han
I. Fullkomligaste. Måtto.
Bewiste. Sig. Wara.
En. Ärlig. Swensk. Medborgare.2

I dessa texter är det snarare samhällsnyttan som reser kravet på ärlighet, och
argumentationen kan förbindas med exempelvis de merkantilistiska föreställningarna om att samhällets blomstring är beroende av lojala och ärliga
handelsmän, och med de naturrättsligt baserade föreställningar om dygd som
fick så starkt genomslag under 1700-talet. Argumenten är självfallet inte
oförenliga med den kristna läran eller med den lutherska uttolkningen av den.
I själva verket skulle de kunna betraktas som varianter på hustavlans
påminnelser om att kärleken till nästan måste visa sig i praktiska handlingar,
och på de citerade kraven på att handelsmännen måste arbeta för
medmänniskornas bästa och inte för sin egen vinning. Men språkbruket leder
associationerna till de medborgerliga dygdelärorna.
Poeterna vänder sig alltså ibland till 1700-talets nya läror för att finna
argument till sina hyllningar. Därför framstår det som än mer förvånande att
de inte tar fasta på de mer handelsvänliga läror och föreställningar som också
präglade tidens tänkande. Tvärtom uttrycker många skrifter en tydlig
misstanke om att handelsmännen är särskilt utsatta för vissa frestelser:
Om någon blindt vid ljuset famlar,
En Handelsman det lättast gör,
Som köp på utländsk botten för
Och gods på gods i huset samlar:
Den vinst Han altid är uti
Gör at Han vill Intresse söka,
Och högre sina Summor öka
Med valet af sitt Frieri.3

Poeten kan naturligtvis intyga att dagens brudgum inte fallit för de frestelser
som särskilt hör till hans yrkeskår, men föreställningen om den girige handelsmannen finns här likafullt – i en handelsmannahyllning. Vid ett bröllop 1772
klagar en anonym poet över omoralen bland dagens handelsmän.
––––––––
1
2
3

1775.4.11a.
1775.3.18b.
1775.7.5.
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Man måste möda, flit använda
At lära konsten at bedra
Af andras dumhet förmån draga […].1

Längre ned konstaterar han att »Med mera konst wår Handel drifs, | Men
mindre ärlighet«. I de senast citerade texterna gör poeten egentligen inga
ansträngningar för att bevisa att den hyllade handelsmannen inte faller för
frestelserna i själva yrkeslivet. Framställningen av de baksluga handelsmännen
används som kontrast mot dagens äktenskap, som enligt poeten ingåtts utan
ekonomiska baktankar. Det är denna »handel« som utförts utan falskhet:
Ingen kan Den Handlen klandra,
Som nu sker med dyrbart Kram.2

I samtliga dessa fall är det fråga om bröllopsskrifter, med den skämtsamhet
som tillåts i det sammanhanget. Men stereotypen finns där: handel bedrivs
vanligtvis oärligt och egoistiskt. Jan Drees har för 1600-talets senare del lagt en
del vikt vid att tillfällespoeterna plötsligt börjar använda termer och bilder
hämtade från köpmännens liv och verksamhet. Han menar att detta är ett
tecken på en väsentligen förändrad och mer gillande inställning till deras
sysselsättning som sådan.3 Ovanstående passager visar att så inte nödvändigtvis
är fallet.
Trots de nya mer handelsvänliga tankar som började etableras under 1700talet är det uppenbart att en viss misstänksamhet lever kvar, till och med så
starkt att de poeter som hyllade handelsmän ibland uttryckligen förhåller sig
till den. Men det finns också exempel på hyllningar som följer ett helt annat
mönster.

»At sina pund till nytta bruka« – den skicklige köpmannen
Vi skall närmast koncentrera oss på de hyllningar som tar sin utgångspunkt i
handelsmännens yrkesskicklighet och de argumentationsstrategier som poeterna
tar till för att framställa denna som lovvärd. »Äreminne« är titeln på P.
––––––––
1
2

1772.2.20. Samma jämförelse med en bättre förgången tid finns i 1779.10.26a.
1779.6.27. Jämför 1774.2.11. Samma strategi nyttjas i bröllopsskriften 1775.12.29, men förstärks då även av
att poeten – brudens systerson – konsekvent använder sig av en terminologi lånad från köpenskap och handel.
(Detta förekommer i ett flertal bröllopsskrifter, exempelvis 1773.6.25, 1773.12.19 och 1772.5.1b.)
3 Drees 1986, s. 427.
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Strömflykts begravningsskrift över grosshandlaren Eric Sundbeck i Stockholm.1
Redan detta är värt en kommentar. Sven Delblanc har visat att termen
äreminne vid 1770-talets mitt hade särskilt upphöjda konnotationer.
Visserligen användes ordet också om »begravningstal över obetydliga
vardagsmänniskor«, men det fanns en föreställning om att den borde
reserveras för »ett högretoriskt prakttal över en stor man«.2 Rubriken torde
signalera att poeten reser relativt höga anspråk med sin hyllning.
Trycket innehåller en dikt, uppdelad i åtta sexradiga strofer. Den första
strofen tecknar med stor rörelse den sorg som drabbat diktaren själv och herr
Sundbecks andra vänner. Dess sista rad inleder en hyllning av den avlidne.
Här framhålls att han »wid ren Tro Sig altid fäste«. Men fastän berömmet
börjar i sedvanlig kristen ton, så bryter skriften i det följande med det
traditionella mönstret. Hyllningen fortsätter i fyra strofer. Den första behandlar
till större delen herr Sundbecks handel:
Deß jämna tanksätt blef ock wördat,
Så in- som utom hus i alt!
Den rättlig frugt deraf ock skördat,
När Handlen rördes Tusenfalt.
Han war fast wän bland Brödren månge!
Han styrde rätt Ballancé stången!3

Förutom intyget om den avlidnes fasta vänskap är det hans köpenskaper som
strofen beskriver. Handeln har ökat tusenfalt på grund av hans pålitlighet.
Herr Sundbecks dygder tänks alltså konkret resultera i yrkesframgångar. I den
följande strofen finns en liknande konstruktion.
I Handlen war Han wis! uprigtig!
Det hwarje redlig wittna kan:
Det gjorde ock at den blef wiktig
På Utländsk plats, til Haf och Land.
Se! häri ligger Rikets styrcka!
Man såleds bör Grosseurer dyrka.

Här återkommer betoningen av den uppriktiga handeln, och ännu en gång ses
––––––––
1
2

1778.8.14.
Delblanc 1965, s. 124. Ordet förekommer också då och då i titlarna till handelsmannaskrifter från 1770talet, exempelvis 1774.1.13a, 1774.1.18e och 1774.6.8.
3 Accenten över sista radens näst sista ord är möjligen betingad av metern. »Röra« torde här åsyfta
betydelsen »sätta (handelsvara, pängar) i omlopp«, såsom ordet används exempelvis av ekonomen Anders
Chydenius under 1760-talet (SAOB, sp. R 4482). »Jämn« kan förstås som »pålitlig« (SAOB, sp. J 351).
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framgången som dygdens mål. Uppriktighet jämställs med vishet som en
förutsättning för en lyckosam handel. I den näst sista raden ges dessutom ett
ekonomiskt baserat argument för att framgångsrik handel skall värderas högt –
den tjänar samhällsnyttan.
Efter de två första strofernas beskrivning av herr Sundbecks handel går
poeten i den tredje strofen över på hans förhållande till medmänniskorna.
Som mänskjo wän Han tiente allom!
Hans wandel tyst och jämner war!
Hans hjerta öppigt för dem armom!
Mot Hög och Låg ren wänskap bar!
Deß wärda Fru och Folk kärt skötte;
Med redlighet en hwar bemötte!

Här möter några av de typiska handelsmannadygderna: människokärlek, givmildhet mot de fattiga och vänskap. I strofens andra rad framhålls dessutom
en egenskap som skall behandlas närmare i kapitlets slut: att hans levnadssätt
var tyst och jämnt. I nästa strof sammanfattas herr Sundbecks företräden:
At lefwa med säll glans! dö riker;
Men rätt dock wårdat allas rätt,
Med Hjerta rent, som aldrig swiker
På Ärans fält, på minsta sätt:
Det är at Lefwa med stor heder!
Det muntrar fler! Til Äran Leder!

Den första raden är värd att uppmärksamma speciellt. Poeten tvekar inte när
han hävdar att den som dör förmögen dör ärofullt. Här återkommer alltså den
framgångsrika handeln som grund för hyllningen, men poeten tar också fram
det typiska argumentet att handeln inte får leda till andra människors skada.
Återigen förs alltså ostraffligheten in som en viktig punkt. I den tredje raden
betonas ännu en gång hans ärlighet, och till sist framhålls att hans leverne var
ett sådant som leder till ära.
De fyra hittills behandlade stroferna har alla funktionen att hylla den
avlidne. I den följande strofen går poeten över till luctus, klagan över
dödsfallet, och beskriver hur änkan, släkt, vänner och »Fler Tusen« begråter
honom och önskar att han finge leva vidare.
Diktens avslutande strofer ägnas åt begravningsdiktningens tredje moment
consolatio, att trösta de efterlevande för förlusten av »Er bästa wän«. Nu
framhåller poeten i stället det kristna argumentet, att Gud belönar ett dygdigt
leverne. Och eftersom grosshandlare Sundbeck alltid har vandrat på »dygdens
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stråt«, har han vunnit sin plats i den himmelska orkestern, där han »spelar
högt på Lutan sälla!«, oberörd av kval och oro.
Diktens aretologia kan sammanfattas så: ren tro; pålitlighet; skicklig, vis
och uppriktig handel; barmhärtighet; goda umgängesseder. Poeten nämner att
dygderna kommer samhället till godo, men också att de behagar Gud. Framför
allt tar dikten fasta på att herr Sundbeck varit framgångsrik i sin handel. Detta
argument behandlas i tre av de fyra hyllningsstroferna, och är huvudsak i de
två första. I den fjärde menar poeten helt enkelt att det är ärorikt att dö som
en rik man. Det genomgående mönstret är att dygderna relateras till den
framgångsrika köpenskapen. Hit räknar poeten inte endast vishet, utan även
hans jämna tankesätt, uppriktighet och rättvisa. Dygd är att vara skicklig.

Hyllningar som tar fasta på handelsmännens yrkesskicklighet och deras
konkreta framgångar förekom redan i 1600-talets handelsmannatryck, men ett
sekel senare har de blivit betydligt vanligare.1 I en begravningsskrift från 1772
hyllas en handelsman som var »Kunnog. | J. Handel. Och. Köpenskap«.2 I en
bröllopsskrift från december 1770 framhåller diktaren hur klokt bruden har
valt sin brudgum »Ty Hon stort Handels-Wett | Hos JÖNS försporde«.3 Och
längre ned i samma dikt försäkrar diktaren att »Handeln Han förstår«. En
grosshandlare hyllas 1773 för att han varit »J Handel lycklig snäll och redlig«,
det vill säga framgångsrik och skicklig i sitt yrke.4 Samma egenskaper kan i
vissa bröllopsdikter beskrivas med en mer frejdigt humoristisk ton.5 En
bröllopsskrift från 1771 inleds med följande närmast programmatiska strof:
Handla slugt, ta skälig winning
Klär en Köpman wäl.
Aldrig någon Samwets-Swimning
Eller minsta gräl
Hindra kan:,:

––––––––
1
2
3
4

Jämför vidare till exempel 1773.3.6d; 1774.4.17a; 1776.1.24b; 1776.7.9; 1777.3.31b.
1772.2.28.
1770.12a.
1773.4.9b. Termen »snäll« har i 1700-talssvenskan enligt SAOB främst betydelsen »snabb«, men även
»driftig«, »skicklig« och »begåvad«. SAOB:s äldsta belägg för den moderna betydelsen »hygglig« eller
»beskedlig« är från 1788 och därmed i och för sig inte helt otänkbar. I sammanhanget är dock tolkningen
»driftig« eller möjligen »snabb« att föredra (SAOB, sp. S 8313).
5 Se exempelvis 1771.6.27; 1771.8.8; 1774.1.30; 1776.1.11a; 1776.1.11b; 1776.12.29.
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Honom i Sin Handel
Som en Man:,:
I en dygdig wandel,
(Han då handlar med stor
Winst och Lust: utan Pust:,:1

Här ställs inga krav på ärlighet, oegennytta eller givmildhet. I stället framhålls
den lyckosamt bedrivna handeln i sig som dygdens mål och mening. Hans
skickliga, skarpsinniga köpenskap, hans beslutsfasthet och flit är de kvaliteter
som gör honom berömvärd. Köpmannens vinst rent av jämställs med hans lust;
inga samvetskval står i vägen. Detta är att agera »Som en Man«; det är detta –
och här annekteras det moraliska begreppet – som utmärker »en dygdig wandel«.
Naturligtvis har texten en skämtsam ton, och man ställer sig frågan om den
inte gömmer mer än ett uns av ironi. Men även om poeten till viss del säkerligen
är ute efter att förnöja åhörarna med sin teckning av en fullständigt hänsynslös
handelsman, ligger trots allt en hyllning av den skickliga handeln till grund för
texten, och detsamma sker som sagt också i vissa begravningsdikter.
Ibland är det i stället de konkreta materiella framgångarna som poeten
uppehåller sig vid, utan att nämna vilka specifika dygder de beror på. I en
begravningsdikt påpekas att den avlidne »Så styrt sit Hus, så fördt sin Bok at
utaf jordiskt godt | Han ägt til slut en rikelig och mer än allmän lott«.2 En
grosshandlare hyllas för att han blev »Wälsignad til SITT Gods«.3 I dessa
skrifter framgår yrkesskickligheten endast som en underförstådd förutsättning
för framgången. För, som en bröllopsdiktare förklarar, framgången är ju i sin
tur att betrakta som ett resultat av kompetens: »Din upkomst ger bevis om
vett att sköta handel.«4 Det viktiga är att själva framgången blir till ett
argument i poetens hyllning. »I Handel rosas then, som lyckan framför andra,
| Wälsignar i sitt stånd; och lär med winster vandra«, hävdar en poet som
också kan konstatera att »redelighet är den som gör fömöget hus«.5
I en mening skulle dessa texter kunna jämställas med diktningen till andra
adressater. Lärda, militärer, präster, ämbetsmän och även mindre förnäma
personer hade ju ända sedan 1600-talets början hyllats för sina yrkeskunskaper
– och framgångar – med utgångspunkt i den aristoteliska traditionen. Det
––––––––
1

1771.11.21b. Det ovanliga användandet av parenteser och kolon är möjligen ett slags repristecken – dikten
kan ha varit avsedd att sjungas.
2 1777.11.23a.
3 1773.3.6b.
4 1774.4.10.
5 1772.12.20. Jämför även 1777.10.23a.
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visar sig dock att handelsmannahyllningarna sällan är uppbyggda enligt en
enkel bevisande argumentation, att poeterna endast visar att adressaterna ägt
de redan etablerade dygderna. I stället är det ofta mer elaborerade resonemang
som ligger till grund för hyllningarna. Det är möjligt att urskilja tre primära
mönster. För det första kan hyllningen ta fasta på att handelsmannen genom
att arbeta flitigt och skickligt levt upp till den lutherska kallelseläran. För det
andra kan framgången betraktas som ett villkor för handelsmannens
givmildhet, en strategi som ibland glider över i en framställning av hur poeten
har bedrivit sin handel för samhällets skull, och hur hans framgångar därför
alltid kommit medmänniskorna eller fäderneslandet till nytta. För det tredje
kan framgångarna enligt ett mer liberalt mönster framställas som
samhällsnyttiga i sig själva – oavsett handelsmannens syfte.
Den lutherska hustavlan betonade att arbetet i det världsliga kallet skulle
utföras med flit och strävsamhet. Hyllningarna från 1770-talet kan ibland
betraktas som varianter på detta tema, som den begravningsskrift som påpekar
att den avlidne »ej i annat Sig invefvat, | Än hvad hans stånd väl ägnat har«.1
Passagen anspelar på hustavlans krav på att »hwar och en sin sysla sköter«.2 I
dessa fall är det ännu en gång fråga antingen om en överförande argumentation
(när poeten inte använder termen dygd) eller (om han använder termen dygd)
om en definierande argumentation. Det är inte ovanligt att handelsmannahyllningarna anspelar på det lutherska kallelsebudet, såsom när Batsser Nilson
Siöborg hyllas av sina barn för att han uppvisat »Gudsfrucktan, tro, och flit,
och wett«.3 Självklart bygger hyllningarna ofta på den lutherska föreställning
som hade radikaliserats ytterligare genom pietismens inflytande, nämligen att
adressaterna inte utfört sina plikter med avsikt att öka sin egen förmögenhet,
utan endast för att följa Guds befallning.4 Vid ett tillfälle framhålls att en god
kristen »Kan ej med werlden wara nögd« och måste förakta »jordisk äras
högd«, samtidigt som han måste »om SJTT Hus […] wäl beställa«.5 Samma
ideal möter i en begravningsskrift från 1775:
––––––––
1

1772.1.30. Handelsmannen Pehr Bomans »flit och dygd« framhålls av en anonym diktare (1775.8.27a). En
annan diktare vänder sig direkt till en brudgum och berömmer denne för »Er drift Er Handel och Er flit«
(1776.10.1). Jämför vidare 1771.3.31b; 1771.11.19b; 1777.3.31a. Dygden flit förekommer parallellt med yrkesvett
bland annat i 1774.4.17a. Ibland används den mångtydiga termen »redlig« eller »redig« i betydelsen »till reds«
eller »redo« (exempelvis i 1771.6.27).
2 Den Svenska Psalmboken 1695, s. 1045.
3 1771.5.19. jämför 1775.10.18.
4 Jämför Pleijel 1935, s. 197.
5 1773.3.6c.
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Mot Nästa, Gud och Kung upriktig, villig, trogen,
Arbetsam i det kall hvari han blifvit satt,
Försigtig i sitt värf, i tal och tankar mogen
Ger hjertat åt sin Gud och Kejsarenom skatt,
Af törst til gods och guld, ej hindras från at såfva;
Men ratar också ej en nyttig Herrans gåfva.1

Bakgrunden är ännu en gång kallelseläran, och de sista radernas påpekande att
handelsmannen inte törstar efter guld, men vet att värdera en nyttig Herrans
gåva leder tankarna till det pietistiska budet att använda sina inkomster till
produktiva investeringar. Passagen anspelar också på föreställningen att Gud
belönar det flitiga arbetet med rent materiella gåvor, en föreställning som
ibland får fungera som ett argument för att framställa rikedom som hedervärd:
Skepp, Guld, förmåga
Med upriktig låga,
Himlen de Twenne för Dygderne gedt2

Rikedomen blir här själva tecknet på dygd. Idén anas också bakom en
framställning av grosshandlare Nicolaus Hasselgreen: »Wälsignad til SITT
Gods HAN HERrans Lof upphögde«.3 En nästan satirisk version av samma
tanke finns i en bröllopsskrift från 1772 som beskriver ett brudpar på följande
sätt:
Begge fika,
At bli rika
Genom handel och sitt kram,
Godset öka,
Winning söka
Genom trona på Guds Lam.4

Här hävdar poeten inte endast att makarnas starka gudstro belönas genom
ekonomiska framgångar men antyder också att detta varit själva syftet med
deras starka kristlighet. I just denna text finns ett parodiskt inslag, men föreställningen att dygd leder till ekonomisk vinning är så vanlig i skedets
handelsmannadikter från både begravningar och bröllop att den inte i sig själv
kan uppfattas som helt igenom satirisk eller ironisk.
––––––––
1
2
3
4

1775.4.11a.
1772.7.9.
1773.3.6b.
1771.
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Oftare hävdar poeterna att framgångarna var ett resultat av att den hyllade
inte eftersträvat dem. Anledningen till att grosshandlaren Christopher Pasch
blev »wälsignad i sin handel« var att han »till Himlens lof här stälte så sin
wandel, | Att i hwart fjät han ut från Werlden gick«.1 Som påpekats tidigare är
det mycket vanligt att 1770-talets tillfällesdikter innehåller försäkringar om de
hyllades orubblighet inför timliga ting. Och det är inte ovanligt att framgången
och den negativa inställningen till världen omnämns i ett sammanhang. En
poet påpekar att grosshandlaren Nicolaus Hasselgreens högst timliga framgångar
hörde samman med att han aldrig sökte dem: »För jordisk rikedom Han walde
Himmlens skatt«.2
I ovanstående exempel erinrar resonemangen framför allt om den lutherska
kallelseläran i mer eller mindre pietistisk tolkning. Poeterna definierar begreppet
dygd så att det innefattar lydighet mot kravet att arbeta flitigt i sitt världsliga
kall. Men denna definierande argumentationsstrategi är endast en av dem som
poeterna tar till för att framställa handelsmännens skicklighet och framgångar
som värda att hylla.
Framgångarna kan också beskrivas som lovvärda därför att de erbjudit
handelsmännen möjlighet att vara givmilda och barmhärtiga:
At sina pund till nytta bruka,
At troget vaka på sin post,
Sit öfverflöd för nöden duka,
Et hjerta utan flärd och frost,
Et bröst som gläds at kunna tjena
En drift at all sin möda läna,
När ämne gifs at göra väl […].3

Här ställs fliten i arbetet och förmågan att använda sin förtjänst till nytta sida
vid sida med givmildheten och flärdfriheten. Retoriskt är det fråga om comparatio,
den argumentationsstrategi som gör det möjligt att framställa till och med ett
lagbrott som något hedervärt om det begås för att främja ett högre syfte.
Ibland drivs argumentet lite längre, och poeten hävdar att framgångsrik
handel i sig själv kan vara nyttig för samhället, om den utförs med samhällsnyttan
som mål och köpmännen inte skor sig på andra. En grosshandlare prisas i en
skrift för att han »Wist mång ädelt tjänt | Til mångens wäl arbetat, tänkt«
––––––––
1
2
3

1773.3.13.
1773.3.6b.
1771.11.20.
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genom att ge styrka till »wår Handel«.1 En handelsman hyllas av »Handels
Societeten« i Uppsala för att »Han höll för skyldighet, | At Allmänt och sitt väl
med drift och flit föröka«.2 I en begravningsskrift från mars 1773 hyllas två
grosshandlarbröder Hasselgreen, Nicolaus och Carl Benjamin, för att de
[…] Icke. Ringa. Befordrat.
Swenska. Handelens.
Anseende. Och. Förmonlighet.3

Och till sist kan poeten berätta att dessa »Patrioter« alltid utmärktes av
Månge.
Priswärde. Och. Samhället. Hedrande.
Christelige. Dygder.

En av bröderna hyllas i en annan skrift för att han varit ett »Stöd för
Stockholms wida handel«.4 Föreställningen att handel var nyttig om – men
endast om – den utövades med nationens bästa för ögonen fördes fram i en
mängd olika sammanhang under 1700-talet, exempelvis av flera av
århundradets ledande ekonomer.5 Dalin uttrycker tanken metaforiskt i en
diskussion om handelsmannens plikter: »En god Rikets Lem håller det icke för
nog, at föda sig sielf och skrapa Penningar tilhopa, utan han will bidraga til
hela Kroppens Hälsa.«6 En handelsman som inte endast utför sitt yrke för sin
egen skull är med andra ord nyttig för samhället; det är detta som är verklig
dygd. I en bröllopsskrift från 1772 finns följande formulering:
När Dygd och Ära sämjas,
Och i gemenskap stå,
Ses allmän välfärd främjas,
Och enskild tilväxt så.7

––––––––
1
2
3

1773.1.27b.
1775.4.11g.
1773.3.6d. Bröderna torde höra till den familj Hasselgreen som hade ett betydelsefullt handelshus i
Amsterdam. Se Magnusson 1999, s. 295.
4 1773.3.6b.
5 Samma uppfattning präglar såväl J.J. Westbergs Dictamen ad protocollum i kommerskollegiets handelsoch manufakturavdelning den 9 maj 1776, som Johan Liljencrantz memorial om rikets allmänna hushållning
och finansverk 1811, vilka ekonomhistorikern Kurt Samuelsson – dock utan att nämna Dalin – betecknar som
representativa i detta avseende (Samuelsson 1951, s. 12–14).
6 Then Swänske Argus, 1, s. 123. För ett utförligare resonemang kring Dalins inställning till handel se
Carlsson 1966, s. 286.
7 1772.10.27b.
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Dygden gör att hans yrkesutövning leder till samhällets blomstring. Föreställningen är naturligtvis inte oförenlig med den kristna läran. Ibland erinrar
formuleringarna rentav om katekesframställningarna. I en längre hyllning på
prosa beskriver en anonym diktare handelsmannen Georg Havemans
livsföring: »Han gaf väl noga akt på tilfällen, at efter sina insikter, gagna det
allmänna och öka sin förmögenhet«.1 Så långt är det närmast merkantilistiska
föreställningar som ligger till grund för hyllningen. Men sedan närmar sig
poeten snarare de bud som åläggs handelsmännen i katekesutläggningar,
psalmer och böner, »ty han gick aldrig utom sin krets, medelst inkräktning af
sine Medborgares förmoner, och Han sugade aldrig märgen ur den fattigas
ben«. Raderna erinrar om Luthers redan citerade utläggning över det sjunde
budordet. En bröllopsskrift till handelsmannen Herman Lindahl och
mademoiselle Magdalena Christina Leopoldt kan också anföras som exempel.
Köpenskap är enligt signaturen J.S.S. en mycket gammal och allmän
sysselsättning, något han finner belägg för i den heliga skrift.
At. Ifrån. Urminnes. Tider.
Hos. Alla. Folkslag.
Handel.
Blifwit. Jdkat.
Är. En. Ostridig. Sanning.
Tyrus. Sidon. Babylon.
Och. Carthago.
Äro. De. Ojäfaktigaste. Bewis.
Ty.
Skriften. Wittnar. Därom.2

Men inte endast, tillägger diktaren, är handeln en gammal företeelse. Förr
hölls den dessutom i aktning och ansågs som förtjänstfull:
At. Deras. Köpmän. Woro. Förstar.
I. Landet.
Wisar. Nogsamt. Hwad. Seglation.
Och. Handel.
Gagnar. Staten. Och. Riket.

De gamla feniciska handelsstäderna Tyrus och Sidon omtalas, liksom Babylon,

––––––––
1
2

1774.7.12.
1771.12.26b.
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på ett flertal ställen i Gamla Testamentet.1 Så långt är poeten sanningsenlig.
Att Karthago skulle omnämnas i Skriften är däremot felaktigt. Vid ett närmare
studium visar det sig dessutom att han förhållit sig minst sagt fritt till sin källa.
Han förtiger nämligen en inte helt oviktig omständighet. Gemensamt för
dessa städer är att deras kungar förhäver sig gentemot Gud, och att de därför
störtas (något liknande detta öde drabbade förvisso även Karthago). I Nya
Testamentet framträder Sidon och Tyrus rentav som symboler för ett syndfullt
leverne.2 Poeten gör alltså en ganska egensinnig tolkning av bibelställena. Den
någorlunda bildade läsaren kan inte ha undgått att reflektera över att
hänvisningarna kan uppfattas som ett tveeggat vapen.3 Vi kan erinra oss att
skriften är en bröllopsskrift, och att diktaren därmed tillåts något större
friheter. Det väsentliga är emellertid att den företräder ett tillvägagångssätt
som inte är ovanligt i decenniets tillfällesdiktning. Diktaren hämtar material
från olika sammanhang, men förhåller sig mycket fritt till sina källor, och
tolkar dessa så att de skall lämpa sig för hyllningen. Men trots att diktaren
hänvisar till Bibeln, och använder den som en källa med särskilt stor
auktoritet, är det egentligen inte Gud som garanterar handelns höga värde i
denna text. Handel framställs som något gott och värt att prisa därför att den
»Gagnar. Staten. Och. Riket.« – Det är detta som bibelallusionerna skall
bevisa. Men här börjar argumentationen glida över från comparatio till att i
stället gå ut på att beskriva den framgångsrika handeln på ett nytt sätt. Det
närmar sig med andra ord ett kvalitativt resonemang.
I enstaka skrifter drivs strategin längre och hyllningarna närmar sig en
liberalistisk position där själva framgången i sig betraktas som nyttig för
samhället – oavsett om handeln utövats med tanke på nationens bästa eller ej.
Uppfattningen erinrar om den aristoteliska etikens föreställning att dygd tjänar
den personliga framgången och samhällets nytta i samma mån. Poeternas
hyllningar bygger helt och hållet på att framgångsrik handel beskrivs på ett
nytt sätt – som samhällsnyttig i sig själv. En poet understryker denna uppfattning
när han hyllar en handelsman som »endast genom näringars förnuftiga
––––––––
1

Uppgiften att handelsmännen i Tyrus och Sidon var stormän återfinns till exempel i Jes 23:8 respektive
Hes 27:5–7. Hos Heseikel återfinns i samband med beskrivningen av deras ståtliga fartyg och vackra segel
uppgiften att handeln gör såväl »mång land« som »Konungarna på jordene« rika, som formuleringarna lyder i
Karl XII:s bibel (Biblia […] Hes 27:33).
2 Till exempel Matt 11:21–22 och Luk 10:13–14.
3 Stina Hansson har framhållit att läsarna till i varje fall 1600-talets tillfällespoesi ägde en kulturell
kompetens som gjorde att de kunde förstå relativt dunkla anspelningar på mytiska och bibliska motiv, vad
hon kallar »poetisk stenografi« (Hansson 2000, s. 58–63).
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idkande, gagnat sitt Fosterland«.1 I en begravningsskrift över den adlade
grosshandlaren och direktören Charles Tottie understryker poeten att han var:
[…] Dygdens. Vän.
Vettenskapers. Ljus.
Planläggare. Af. Stora. Värk.
Til.
Efterverldens. Förmån.
Handelens. Styrka.2

Den vetenskap han bedrivit och de stora verk han planlagt har tjänat till att
främja handeln och eftervärlden. Den enskildes skickliga handel beskrivs som
nyttig för samhället och därför kan den också beskrivas i termer av dygd. Det
är alltså fråga om rent kvalitativa resonemang. De enskilda argument som
poeterna använder för att underbygga sina framställningar känns igen från den
filosofiska traditionen efter Mandeville, som hävdade att private vices tjänar
public benefits. I tillfällespoesin drivs argumentet naturligtvis aldrig riktigt så
långt. Tillfällespoeterna talar inte om »privata laster«. Man talar om dygder,
outtalat med motiveringen att egenskaper som gynnar samhället är dygder.
Jag har uppehållit mig vid framställningarna av handelsmännens skicklighet
och framgångar för att visa hur vanligt det faktiskt blivit att rent materiella
framgångar beskrivs i termer av dygd och som något värt att hylla i 1770-talets
tryck. Visserligen framhålls fortfarande ofta handelsmännens oegennytta i
samma andetag, och många tryck uttrycker fortfarande en viss skepsis mot
handel som sådan. Men jämfört med den kompakta misstänksamhet som
präglade i stort sett hela 1600-talets diktning är den positiva uppfattningen om
handel som träder fram i de nyss behandlade skrifterna anmärkningsvärd. Jag
har också velat demonstrera vilken mångfald av skilda resonemang som
används för att legitimera dessa hyllningar. De tre huvudsakliga argumentationsstrategier som jag uppehållit mig vid, de definierande, de jämförande (som
bygger på comparatio) och de kvalitativa resonemangen fungerar självfallet ofta
parallellt i de enskilda skrifterna. Poeterna brydde sig sannolikt inte heller
särskilt mycket om i vilken mån de var rättrogna mot Aristoteles, Luther,
pietismen eller för den delen Mandeville. De sökte efter goda argument för att
hylla handelsmän, och vilken etisk tradition dessa kunde härledas till spelade
antagligen mindre roll.
––––––––
1
2

1774.7.12.
1776.1.28d.
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Nu är det emellertid dags att närma sig en annan nyhet som präglar 1770talets skrifter, oavsett vilka egenskaper poeten framhåller i det enskilda fallet.
Det gäller frågan om hur dygden som sådan legitimeras, vad som uppfattas som
dess ändamål och ursprung, alltså vad som beskrivs som dess egentliga mening.

»Ett stöd för fattigt Land och Folk« – köpmannen som patriot
I 1770-talets handelsmannaskrifter beskrivs samhällsnyttan ofta som dygdens
yttersta mål. Medan dygden generellt framställdes som en religiös plikt i 1600talets handelsmannatryck, är det nu inte längre främst inför Gud som dygden
utövas, utan för samhället.
Brukspatronen och grosshandlaren i Nyköping, Johan Lundmark, begravdes,
73 år gammal, i slutet av oktober 1777. Bland de tryck som bevarats från
begravningen finns ett anonymt med titeln »MINNES-RUNOR«.1 Skriften,
som helt och hållet är avfattad på stenstil, ägnas till större delen åt att hylla
den avlidne. Hyllningen är på många sätt typisk för 1770-talets
handelsmannaskrifter och liknar i de flesta avseenden de skrifter som har
diskuterats i föregående avsnitt. I det följande ska den användas som
utgångspunkt för en diskussion om hur dygden legitimeras under denna tid,
alltså vad som betraktas som dygdens mål eller yttersta syfte. »Här. Hvilar. En.
Man.«, lyder textens introduktion,
Som. Prydde. Sit. Stånd.
Mer. Än. Tijo.
Ja. Öfver. Hundrade.
Ty. Flere. Än. Hundrade. Medborgare.
Har. Han. Hulpit.

Huvudargumentet är att herr Lundmark varit ett stöd för andra medborgare.
Och därmed har grunden lagts för den lovprisning som senare ska följa.
Efter en kort klagan över dödsfallet (tre rader) återvänder poeten till adressatens
förtjänster. Först är det återigen förhållandet till medmänniskorna som fokuseras,
när poeten nämner att han var
[…] En. I. Alla. Måtto.
Välgörande. Man.
Ömsint. Vän.

––––––––
1

1777.10.23b. Möjligen är diktarens initialer I.F.K.; han avslutar sin skrift med orden »Igenom. Frivillige.
Kärleksvärk.«
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Och.
Bästa. Medborgare.

I passagens sista rad sätts ramen kring hyllningen: det är som god medborgare
herr Lundmark har utmärkt sig. Här påbörjas också teckningen av vad hans goda
medborgarskap inneburit i praktiken, och först fokuseras hans vänskap. Sedan
jämförs herr Lundmarks gärning med personer ur andra grupper i samhället:
Han. Var.
Ingen. Statsman.
Men.
Lycklig. Handelsman.
Han. Förtjente. Mer. Med. Alnen.
Än. Mången. Med. Svärdet.
Boken. Och. Plogen.

Den lycklige, det vill säga framgångsrike, handelsmannen kontrasteras först mot
statsmannen. Kanske avser poeten med denna term helt enkelt ämbetsmannen.
I vilket fall som helst betraktades allt arbete i statsangelägenheter under 1600talet ofta som en särskilt dygdig sysselsättning. Alnen, svärdet, boken och
plogen är symboler för de fyra stånden borgare, adel, präster och bönder. Och
herr Lundmarks bedrifter i sitt stånd framhålls alltså som större än de flesta
andras. Herr Lundmark har alltså »förtjänat« – det tycks främst vara termens
ekonomiska betydelse som författaren avser – mer än de flesta ur alla stånd.1
Hyllningen tar alltså fasta på hans yrkesframgångar.
På denna plats i dikten hejdar sig poeten. Herr Lundmark har själv aldrig
varit intresserad av att mäta människor efter deras världsliga framgångar:
Men. Hvad. Talar. Jag.
Han. Mätte. Aldrig. Den. Fattigas. Lott.
Efter. Aln. Och. Lod.
Utan. I. Rågat. Mått.
Af. Det. Som. Hjälpte. Dess. Torftighet.

Han har alltså aldrig varit sniken mot de behövande, utan uppvisat stor
barmhärtighet och givmildhet. Även detta är ett argument som förekom ofta
redan i 1600-talets handelsmannahyllningar. Poeten hävdar sedan att herr
Lundmarks handel varit av särskilt högtstående slag:
––––––––
1

För betydelsen av termen »Förtjente« se vidare SAOB, sp. F 3403.
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Hans. Handelsskap. Förentes. Intet.
Med. Räfvestrek.
Och. Smicker.
Som. Snart. Utplånar.
Värdighet. Och. Åminnelse.

Återigen är det fråga om ett intyg om att adressatens handel inte varit oärlig.
Med de två påståendena att han varit barmhärtig och ärlig i sin handel har
poeten visat att herr Lundmark inte eftertraktade timliga rikedomar. Men
skildringen av hans förhållande till det jordiska är inte slut därmed:
Ej. Eller.
Trafiqverade. Han.
Med.
Högmod.
Och.
Damb. Af. Egen. Inbillning.1
Hvaruppå.
Merendels. Följer.
Ogunst. Såsom. Lage.
Och.
Otacksamhet. Såsom. Provision.

Herr Lundmark har alltså inte heller varit högmodig. De sista fem raderna är
värda att uppmärksamma därför att de säger vad som är resultatet av denna
last, nämligen omvärldens ogunst och otacksamhet (termen »lage« betyder
ungefär »mellanskillnad«2). Det är alltså inte för Herrens skull som den bör
undvikas, utan för att den väcker medmänniskornas avsky. I det följande betonas
också den avlidnes betydelse för omvärlden:
Emedlertid.
Har. Nyköping. Genom. Hans. Död.
Mera. Förlorat.
Än. Hvad. Så. Snart. Kan. Återvinnas.
Ty.
Hvartil. Tjenar. En kropp.
Utan. Hufvud.

––––––––
1

Ingen av de betydelser av ordet »Damb« som ges i SAOB förefaller tillämpliga. Möjligen är det ett feltryck
för «Dumb«. Hursomhelst tycks författaren åsyfta betydelsen »förblindad« eller »påverkad«.
2 SAOB, sp. L88 ger betydelsen »uppgäld« eller »agio«. Under agio ges betydelsen »(efter procent beräknad)
mellangift vid utbyte af myntsorter o. värdepapper; prisskillnad mellan bättre o. sämre myntsorter l. mellan
klingande mynt o. pappersmynt; den skillnad, med hvilken priset på ett mynt l. värdepapper öfverstiger det
därå utsatta nominella värdet; uppgäld.« (SAOB, sp. A 806).

227

1770-talet
Utan. Lif.
Utan rörelse.
Hvart. Tager. En. Fruktande. Soldat. Vägen.
Sedan. Dess. General. Och. Anförare. Stupat.
Derföre.
Suckar. Vännen. Och. Medborgaren.
Men.
Ovännen. Och. Afvunden. Ler.

Herr Lundmark har uppenbarligen varit ett viktigt stöd för Nyköpings invånare.
Men det, skriver diktaren, är inte nog:
Våre. Handlare. Svettas. Och Ängslas.
Emedan. LUNDMARKS. Död.
Ej. Förespår. Dem. Långt. Lif. I. Sin. Rörelse.

Herr Lundmarks handel har alltså bidragit till andra lokala handlares välstånd.
I och med hans död hotas deras affärsrörelser, och därmed även rikets
välstånd:
Det. Är. Skada.
För. Konungen.
För. Staden.
För. Orten.
Släkt. Och. Vänner.
Som. Mistat.
En. Trogen. Undersåte.
Dryg. Skattebetalare.
Redlig. Medborgare.
Och.
Oförtruten. Handelsman.
En. Öm. Fader. Et. Säkert. Och. Kraftigt. Stöd.

De olika instanserna lider av förlusten i skilda avseenden: konungen saknar den
lojale undersåten, staden hans rågade skattebetalningar, orten den betrodde
medborgaren och ståndaktige handelsmannen, släkt och vänner den innerlige
faderns starka stöd. Diktaren sammanfattar därnäst herr Lundmarks förtjänster:
»Medlidande. Hjelpsam. Och. Ståndaktig.« Och onekligen är det hans
medlidande och hjälpsamhet mot medmänniskorna som stått i centrum.
Skriften avslutas med en uppmaning till läsaren att följa herr Lundmarks
exempel för att avsluta sin levnadsgärning »Med. Et. Lika. Vackert. Saldo.«
Många av de egenskaper som herr Lundmark hyllas för – hans oegennytta,
hans ärliga handel, han givmildhet mot de fattiga, att han bidragit till
samhällets nytta – är på intet sätt nya. Det är fråga om samma ostrafflige
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handelsman som hyllades redan under 1600-talet. Men medan de äldre trycken
betraktade dessa egenskaper som något beundransvärt i kristen bemärkelse, är
det här endast inför samhället och medmänniskorna som de framstår som
lovvärda. Herr Lundmarks förtjänster placeras i skriften konsekvent i ett
samhälleligt sammanhang. Ingenstans ens antyds vare sig hans tro eller i vilken
mån hans dygder varit Gudi behagliga. Det är inte i egenskap av gudomliga
bud som dygderna eller plikterna betraktas som nödvändiga utan som
förutsättningar för ett blomstrande samhälle.

Det finns fortfarande gott om 1770-talstryck som ser dygden som en kristen
plikt och förbinder den med Gud snarare än med samhället. En framställning
av någons stora dygd kan sammanfattas med att karakterisera den hyllade som
»kristen« eller »kristlig«.1 En annan poet kan i stället berömma viljan »At alt
för Christi skull försaka«.2 Flera skrifter framhåller att dygden följer Guds
vilja och belönas i livet efter detta.3 Vid en begravning i oktober 1775 intygar
en poet att »Gudsfruktan, hwarifrån sig alla Dygder leder, | Uti Hans hjerta
djupt och lyckligt rotad war«.4 Föreställningen är rättrogen mot den lutherska
läran som den uttrycks till exempel i tidens normgivande luthersk-ortodoxa
katekesutläggning, Olaus Swebilius Enfaldig förklaring: »Gudz Fruchtan och
Kiärleeken äro som en Kiälla och Ursprung/ hwar af alla Gärningar flyta
skole«.5
Men vid sidan om dessa traditionellt kristna tryck finns det nu också många
som betraktar samhällsnyttan som dygdens yttersta ändamål. En grosshandlare
hyllas för att han »War rentänkt för ett allmänt bästa«.6 Dygdens mål eller
legitimering är »ett allmänt bästa«. I andra skrifter kan poeten framhålla att
den hyllades dygder tjänat fosterlandet, staden, eller i något fall ståndets ära.7
––––––––
1
2
3

1772.1.26; 1773.3.6d; 1773.6.16; 1774.1.11; 1774.7.12; 1778.3.18a; 1779.4.19a.
1774.1.
Sålunda har slaktaren och handelsmannen Olof Berg enligt signaturen J.G.B. förtjänat en plats hos
»Dygdens Uphofsman« genom att leva »til sin GUDs och Dygdigt Folks behag« (1774.1.18b). Jämför
1773.9.3a; 1774.1.11; 1776.7.19a.
4 1775.10.16.
5 Swebilius 1698, s. 23.
6 1775.9.21.
7 »Et sådant Dödsfall, wist | Wårt Swea saknad gör«, hävdas om »En wärdig Patriot« (1772.9.3b, jämför
1773.3.6d; 1773.9.23d; 1775.11.30; 1776.4.12a). Staden framhålls som främsta förmånstagare i exempelvis
1778.1.17e.
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»Rikets väl var all dess vinst«, lyder en formulering.1 Termen »människovän«
förekommer över huvud taget ymnigt i decenniets tillfällesdiktning och
används i en mycket vid betydelse.2 Men det centrala begreppet är »den gode
medborgaren«.3 Dygden antas på något sätt tjäna samhället, fastän mekaniken
bakom detta inte alltid utreds närmare.4 Observera att jag alltså inte talar om
vilka specifika dygder handelsmännen hyllas för. Det kan i många fall vara
fråga om samma ostrafflige – till och med gudfruktige – handelsman som
under 1600-talet. Skillnaden består endast i vad som beskrivs som dygdens
mål. Även naturrätten och de medborgerliga dygdelärorna betonade ju att
gudfruktighet var en av medborgarnas mest nödvändiga dygder, men först och
främst därför att den betraktades som samhällsnyttig.5 På samma sätt ses
typiska handelsmannadygder som barmhärtighet i 1770-talsskrifterna inte
längre främst ur ett religiöst perspektiv utan ett samhälleligt. En
grosshandlares givmildhet mot de fattiga kan prisas på följande sätt:
En Wärdig Medlem i Wårt Rike,
Ett Stöd för fattigt Land och Folk,
De ringas Wänn, de Storas Like
De blindas öga, dummars Solk6

Hyllningen är naturligtvis förenlig med den kristna läran, och även i denna
dikt beskriver poeten adressatens himmelska belöning, men poängen är att
poeten inte beskriver barmhärtigheten som en först och främst religiös plikt,
utan som värdefull för »Land och Folk«. Det är också helt följdriktigt i
egenskap av »Wärdig medlem i Wårt Rike« som adressaten hyllas, och inte
som kristen.
Det kan understrykas att denna förändring inte innebär att 1770-talets
skrifter är sekulariserade. I ett tidigare avsnitt har jag påpekat att gudsfruktan
fortfarande hör till handelsmännens viktigaste dygder. Däremot betonas inte
adressatens gudfruktighet eller tro längre i alla handelsmannaskrifter. Det har
alltså skett en accentförskjutning, från det strikt religiösa till det samhälleliga.
I praktiken är det naturligtvis ofta svårt att hänföra en enskild skrift till
antingen en kristen eller en medborgerlig dygdelära. Många gånger förekommer
––––––––
1
2
3
4
5
6

1773.9.23a.
Termen används till exempel i 1771.6.27; 1773.6.16; 1776.3.19a; 1776.3.19b.
Till exempel i 1771.3.27a; 1775.3.18b; 1775.10.18.
Den dygdige kan exempelvis också vara samhället till nytta som gott exempel (1777.3.5).
Lindroth 1975–1978, band 3, s. 68.
1773.1.27a.

230

»Dygdens ächta, rena spis«

de två perspektiven sida vid sida, och även den samhälleliga dygden ges ibland
till sist en religiös motivering.1 En handelsman hyllas för att han var ett:
[…] Exempel. Af. Menniska.
Först. som.
Christen.
[…]
Sedan. Som. Mädborgare.
Ty.
Hanns. Vinning. Var. Allmännas. Väl.2

Här skulle den lutherska tvåregementesläran kunna fungera som en utgångspunkt
för tolkningen. Hyllningen bygger på att han varit lovvärd i både det andliga
och det världsliga regementet. Mest representativ är kanske den begravningsskrift
som avslutas med att sammanfatta den avlidnes förtjänster så:
Kort. sagt.
God. Christen.
God. Medborgare.3

Återigen fungerar perspektiven sida vid sida. Men redan detta innebär i en
mening att det världsliga ges en större betydelse, för poeten tycks åtminstone
mena att det finns dygder eller plikter som inte riktar sig mot Gud utan mot
samhället och att dessa – i lika hög grad – är värda att hylla.
Även om många av handelsmännens goda egenskaper känns igen från
1600-talet, har dygden bytt legitimitet och mål. Denna förändring kan synas
blygsam eller rentav endast kosmetisk eller ytlig. Oavsett vad som betraktas
som dygdens yttersta mål, så är dygden densamma. Men vridningen mot
samhället och – kanske viktigare – bort från den lutherska etiken, innebär att
handelsmännen hyllas för det som under 1600-talet framför allt var
adelsmännens, ämbetsmännens och de lärdes privilegium: att bidra till ett
blomstrande samhälle. I detta avseende innebär förändringen ett radikalt steg.
Därmed hamnar handelsmännens förhållande till Gud i bakgrunden och i
stället riktas blicken mot deras förhållande till sina medmänniskor. Det är
också dit vi skall vända oss i följande avsnitt.
––––––––
1

Detta förhållande präglade en stor del av 1700-talets svenska tänkande. »Det är frapperande att så många
ekonomiska skribenter kände ett behov av att filosofiskt och religiöst motivera sina utilistiska tankar.«
(Frängsmyr 1971–1972, s. 225.)
2 1774.11.15b.
3 1775.4.11c. Samma sammanställning finns exempelvis i 1774.7.12.
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»J. Wänskap. Och. Umgänge.« – köpmannen i privatlivet
Hittills har vi främst berört sådana aspekter av 1770-talets dikter som berör
handelsmännens yrkesliv. Men en stor del av hyllningarna lägger också andra
aspekter på deras leverne. Det fanns två grundläggande skäl till att hylla
handelsmannen Sven Sahlsteen när han begravdes i juli 1776.1 Det hävdade
åtminstone en av de poeter som kände sig kallade att trycka några verser för
tillfället.2 För det första hade han varit lycklig. Att den lyckosamme äras av
alla, framhöll den anonyme diktaren, är ett evigt faktum – oavsett vilka
moraliska brister han har:
At den får aktning nog, som lyckan stadigt följer,
Det är ju hennes lag, som ingen ändring vil;
Anskönt han i sit bröst de gröfste fläckar döljer,
Som odygd skapar til.3

Lycka och dygd vandrar inte alltid hand i hand. Men ändå är det en evig lag
att den framgångsrike vinner aktning, oavsett vilka laster han lider av. En lika
obestridlig sanning, fortsätter poeten i följande strof, är emellertid att även den
moraliskt oklanderlige vinner ära:
At den, hvars hierta städs för dygden värdigt brinner,
All ära vänta bör, är Himlens egen lag:
Anskönt i Lyckans Hof han ynnest aldrig finner,
Ej hennes välbehag.

Den dygdige vinner alltså alltid ära, även om han aldrig har någon lycka.
Stroferna har samma uppbyggnad. De är varandras spegelbilder såväl vad det
gäller föremål som komposition. Spegelkonstruktionen förstärker föreställningen
att lyckan och dygden är två var för sig aktningsvärda egenskaper – men med
olika grund. I den tredje strofen bryts mönstret:
Men den, som lycka, dygd, tilsammans äga gitter,
Fördubblad ära har. Det ock så sällsynt är,
At knapt bland tusende en enda dem besitter –
Och dem tillika bär.

––––––––
1

Adressaten hörde till Kalmars mest framstående handelsmän och spelade bland annat en aktiv roll i
stadens politiska liv. Se Nilzén 1984, s. 51–74.
2 Från tillfället finns flera tryck bevarade: 1776.7.19a; 1776.7.19b; 1776.7.19c; 1776.7.19d.
3 1776.7.19c. Ordet anskönt torde vara en äldre form av änskönt. Belägg finns från 1740 i SAOB under
uppslagsordet spendera, avledningen spendersam (SAOB sp. S9521).
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Strofen avviker på flera sätt strukturellt från de två första. Den beskriver också
en avvikande slags person, en av de få –»knapt bland tusende en enda« – som
förtjänar båda formerna av ära. Observera att lyckan inte betraktas som
motsatt dygden, utan endast som en annan, kompletterande kategori.
Diktaren framhåller sedan att herr Sahlsteen varit en av dessa få, »Hvars lefnad
lyklig var, Hvars hierta fult af dygd«. Någon utförlig beskrivning av hans
leverne erbjuder dikten inte. »Dät blef mig«, skriver diktaren, »ganska svårt,
att alla ämnen röra, | Som sysselsatt hans håg«. Men några av herr Sahlsteens
förtjänster omnämner han:
En Heder för Sin Slägt, en Upkomst, för Den samma:
Upriktig, Wänfast, god, De trycktas hielp och staf.
Jag ser en Mänskio-flock, hvars hiertan häftigt flamma,
Och blöda vid Hans graf.

Här får vi i den första raden en förklaring till vad poeten avser med »lycka«.
Det handlar helt enkelt om att herr Sahlsteen varit framgångrik i sin karriär.
Mot bakgrund av vad poeten sagt tidigare har detta emellertid inget att göra
med hans dygd. Dygderna framhålls i stället i strofens andra rad. Diktens korta
aretologia behandlar helt och hållet hans förhållande till medmänniskorna.

I 1770-talets handelsmannaskrifter uppmärksammas ofta adressaternas förhållande
till de allra närmaste – vänner och familj. Som en bröllopsgratulant skriver:
För rikdom och en fåfäng Ära
Den större mängden strävar än
Naturen har en bättre Lära
At den är säll som har en Vän […].1

Handelsmannahyllningarna tar ofta fasta på sådana dygder som hör till ett
slags intimsfär. Man skulle kunna hävda att medan de hittills nämnda
dygderna berör handelsmannens offentliga liv, rör dessa senare dygder snarare
hans privata liv.2 Ett tryck innehåller exempelvis följande hyllningsrader:
––––––––
1
2

1778.5.1.
Jürgen Habermas menar rentav att uppdelningen mellan dessa områden uppkommer ungefär vid denna
tid (1984, passim, särskilt s. 42–46). Jämför Lindberg 2001, s. 248.
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Mot ovän intet hätsk, förtrogen emot vänner,
Mot Maka, Barn och Släkt tilgifven, huld och öm.1

Ofta är det, som här, ömheten, huldheten eller förtrogenheten som sägs
karakterisera den hyllades förhållande till de närmaste. Dygden vänskap eller
vänfasthet förekommer ofta.2 Dessutom betonas dygder som behaglighet och
goda umgängesseder – dygder som under 1600-talet snarare hörde till
kvinnornas särskilda prydnader.3 För sitt behagliga sätt prisas grosshandlaren
Rejnold Hedberg.4 Casten Lychous prisas för sitt okonstlade umgänge.5 Olof
Bergs allvarsamhet framhålls som ett företräde, medan Mathias Bergmark
prisas för sin munterhet och Niclas Hasselgreen för att han var glad till mods.6
En begravningsskrift till »En förnäm, en wis, en rådig och en redig Handelsman«
tar sin grund i att han varit en »gladlynt Wärd och en upriktig Wän«.7
Handelsmannens privata dygder utgör ett brett spektrum, varav många
handlar om hur man umgås med sina vänner och de närmaste. Men de viktigaste
är utan tvivel ärlighet, uppriktighet och sanningskärlek. Ofta tycks poeterna
med denna sfär av nyckelord åsyfta ett innerligt förhållande till de nära och
kära.8 En av dem framhåller att handelsmannen Friedrich Neuendorff var:
Öm. Och. Upprigtig.
J. Wänskap. Och. Umgänge.9

Över huvud taget är »uppriktig« en term som ofta får karakterisera vänskap i
handelsmannatrycken. I en begravningsskrift från 1775 intygar en poet att den
avlidne alltid levde:
[…] Ömt. Och. Förtroligt. Mot. Sine. Anhörige. Och. Vänner.
Och. Kärligt. Samt. Upriktigt. Mot. Hvar. Man.10

––––––––
1
2
3

1775.4.11a.
Till exempel i 1771.11.19b, 1774.10.20, 1774.11.15a, 1773.1.6b och i fabrikörsskrifterna 1770.11.14a, b och c.
Handelsmannen Fredrich Lindbom och hans gemål Dorothea Charlotta Callerman sägs vara
sammanbundna av »Dygdigt. Tycke. Upriktig. Vänskap. Öm. Kärlek.« (1777.10.26). Handelsmannen Carl
Malander hyllas för att han varit »Uppriktig. Utan. Förbehåll.« (1771.3.27a). Jämför exempelvis 1776.7.9.
4 1773.3.17.
5 1774.11.15a.
6 1774.1.18e; 1779.7.27; 1773.3.6b.
7 1776.7.19d.
8 Carl Malander hyllas, som påpekats ovan, för att han varit »Uppriktig. Utan. Förbehåll.« (1771.3.27a).
Jämför vidare 1770.12.13.
9 1772.2.28.
10 1775.10.18. OT har »Uqriktigt«.
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Betoningen av handelsmännens privata dygder hade förebilder i många andra
typer av texter. I Rydelius Sede-Bok – vi har tidigare sett hur den har hämtat
drag från en mångfald etiska traditioner – ägnas hela det tredje kapitlet åt
umgängesregler.1 En sådan tendens var framträdande också i Dalins Argus.
Dalins dygdekataloger innehåller, som Lewan påpekar, »allt det som kan göra
människan ’skickelig til Omgänget’«, alltså sådana dygder som vänlighet,
hövlighet, belevenhet, kvickhet, ömsinthet och uppriktighet.2
Handelsmannahyllningarna får dock ofta en innerlig, nästan sentimental
prägel, som mest av allt erinrar om de pietistiska texterna. När Olof Rönigk
behandlar förhållandet till de närmaste i Första Bokstäfwerne af En Christelig
Dygde-Lära betonas bland annat »att man utan smickran och andra skyldigheters
öfwerträdande winlägger sig, at i tal och swar, i åthäfwor, i omgänge och
upförande, emot ingen wara ledsam, utan allom ljuf och behagelig«.3 Utläggningen om dygden vänskap kan också nämnas: »Wänskap kallas den inbördes
innerliga och alfwarliga wälwilja, som twänne eller några få, som hafwa lika
sinnelag, hysa och hwarannan bewisa, både med råd och dåd, i alt det som lofligt
är.«4 Och vidare ett av exemplen som skall konkretisera denna dygd: »Tag en
öm del i din wäns ljufwa eller swåra lefnads-omständigheter.«5 Passagerna kan
jämföras med en begravningsdikt från 1773: »I orden man Dit hjerta fann«,
och »I vännens öden tog Du del, | Och var för dem til hjertat hel.«6
Men exakt varifrån betoningen av umgängesdygderna hämtas spelar kanske
en underordnad roll. Stina Hansson har också visat att många av 1700talslitteraturens sentimentala drag kan spåras till andaktslitteraturen, och
denna var enligt henne i hög grad lutherskt-ortodoxt präglad – åtminstone i
Sverige.7 Det kan vara värt att inskärpa att det ömma och förtroliga
förhållande till medmänniskorna som dikterna beskriver inte har mycket att
göra med den principfasta vänskap som är en av huvuddygderna hos
Aristoteles. Till viss del är det fråga om att poeterna tar fasta på något annat än
den samhällsnyttiga och ärorika aristoteliska dygden.
Men vänskapen måste inte ses som väsenskild från fliten eller skickligheten
i yrket. I nyare historisk forskning har man betonat nätverksbyggandets
––––––––
1
2
3
4
5
6
7

Rydelius 1731, s. 55.
Then Swänske Argus, 2, s. 39. Jämför Lewan, s. 42.
Rönigk 1763, s. 45–67, citat från s. 57.
Ibid., s. 63.
Ibid., s. 65.
1773.6.1b.
Hansson 1991, passim, s. 297.
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betydelse för all form av kapitalistisk aktivitet – handel, järnbruk, industri och
så vidare – under tidigmodern tid.1 En handelsman måste, som Leos Müller
betonat, äga ett förtroende för att lyckas i sina affärer.2 Detta förtroende är
naturligtvis inte beroende bara av hur ärligt handeln bedrivs, utan också av en
mängd mer personliga förhållanden, släkt- och vänskapsband, och så vidare.
Naturligtvis kan också tillfällesskrifterna betraktas ur detta perspektiv.
Betoningen av handelsmännens vänskap skulle därmed kunna betraktas som
aspekter på deras framgångsrika handel. Jag vill dock inte pressa resonemanget
för långt, utan snarast anföra det som en försiktighetsåtgärd; det är möjligt att
anlägga en relativt krass syn även på framställningarna av en brudgums ömma
förhållande till sina vänner.
Dessa egenskaper präglade emellertid – om vi får tro tillfällespoeterna –
inte endast handelsmännens relationer till vännerna. Ungefär samma termer
används ofta för att beskriva hur de är mot sina hustrur. I en bröllopsskrift
från 1777 försäkras att:
I. Dag.
Förenas.
Tvänne. Hjertan.
Frågar. Du.
Hvad. Dem. Samman-Knutit.
Dygdigt. Tycke. Upriktig. Vänskap. Öm. Kärlek.3

Dygd och ömhet ställs i linje med uppriktighet som det goda äktenskapets
grund. En bröllopsskrift från 1775 visar för övrigt närheten mellan handelsmannadiktningen och övrig litteratur från samtiden. Dikten anspelar på Creutz
Atis och Camilla, men här är det Kärleken själv som talar i alexandriner:4
Jag är en Himmelsk eld, som ömt och ljufligt brinner.
J Dygdens rena bröst, jag önsklig werkan finner.5

Poeterna uppehåller sig ofta vid att beskriva att kärleken har sin rot i dygd.
»Dygden sjelf«, intygas det i en skrift, »har knutit | De Band, i hvilka Dem en
huld Försyn har slutit«.6 En annan poet framhåller brudparets »Dygd och Kärlek«.7
––––––––
1
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7

Se exempelvis Müller 1998.
Müller 1998, s. 36–38.
1777.10.26.
För en utredning av bland annat hur Creutz dikt förhåller sig till traditionen se Breitholtz 1956, s. 107–117.
1775.9.22.
1775.11.16.
1777.12.11a.
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Det är ganska klart att den dygd som poeterna talar om i ovanstående
exempel inte är den aristoteliska egenskap som gör exempelvis en ämbetsman
skicklig i sitt yrke. Men det är inte helt enkelt att utröna vad de faktiskt avser
med ordet. Relativt ofta tycks det dock som om dygden är en tillbakahållande
kvalitet, ett värn mot stormande passioner:
Ren Kärlek löper ej i yra.
Ren Kärlek följer alltid Vett
När Vett och Dygd får Kärlek styra,
Då blifva Tvenne lyckligt Ett.1

Vett, dygd och kärlek framstår över huvud taget inte sällan som
sammankopplade begrepp i 1770-talets tillfällesdiktning till handelsmän.2
»Astrild lönar Dygd och Wett«, heter det i en sentensartad formulering.3
»Kärlek, Dygd och Vett«, försäkrar en diktare, är grunden till ett annat pars
aktningsvärda förening.4 Och meningen tycks vanligen vara att den dygdiga
kärleken är lugn och tillbakahållen:
När stadgadt Vett med Dygdens strålar
På Hjertan listigt anfall gör,
De Skönsta blom Naturen målar
Straxt Segren på Dess Altar strör;
Då är för Kärlek ganska lätt
At Lagren kring sin hjessa knyta,
Och Ungas fria Stånd förbyta
Uti et annat lefnads sätt.5

Om och om igen påpekar poeterna att brudparen inte drivs av himlastormande
känslor. »Hwad är det« frågas det inledningsvis i en bröllopsskrift från 1771,
»som blir dyrkat mäst?« Svaret följer mönstret: »Det är: förnuftigt wara kär.«6
De citerade skrifterna erinrar om den lutherska synen på kyskhet. Enligt
denna lära handlade kyskhet inte om total avhållsamhet, utan om att
sexualiteten skulle utövas inom äktenskapet. Äktenskapet i sin tur skulle vara
baserat på kärlek och inget annat. I praktiken tycks det ofta som om dygdig,
vettig eller förnuftig kärlek i 1770-talets handelsmannaskrifter betyder att den
––––––––
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6

1773.1.8.
Se till exempel 1775.9.3 och 1774.4.17a. Jämför Öhrberg 2001, s. 149–150.
1774.9.13a. Jämför till exempel 1770.8.10b och 1776.12.
1771.11.10.
1776.11.15.
1771.11.
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är – i ordets lutherska bemärkelse – kysk. Ett mycket vanligt påpekande är att
ett brudpar förts samman av en dygdesam låga och inte av några dunklare
lustar. »ERT kära Ächtenskap på dygden I har grundat«, hävdar exempelvis en
poet.1 Termen »dygd« blir ibland nästan synonym med »kysk«:
När Kärleks drift i hjertat lågar,
Och Dygden tyglar ömt begär […]2

Kyskheten är en dygd som för övrigt förekommer ymnigt i 1770-talets
handelsmannahyllningar – särskilt naturligtvis i bröllopsskrifterna. En
grosshandlare hyllas exempelvis för att han burit »Munke-kappan« ända fram
till bröllopet.3 De citerade texterna är särskilt intressanta med tanke på att
betydelsen kyskhet, åtminstone om vi får tro Bengt Lewan, nästan hade
kommit att ta över när han skrev sin bok om dygd under 1980-talet.4
Men den kyskhet som poeterna beskriver är inte endast en återhållande
kvalitet, utan något som präglar verklig eller sann kärlek. Ofta uttrycks det i
termer av »äkthet« eller »uppriktighet«.
Här få vi se,
At Äkta Kärlek krönes:
At Dygd, vett, Ära lönes;
Så bör det ske.5

Förbundet med detta är också att poeterna ibland framhåller att makarna
liknar varandra i dygd.6 I en bröllopsskrift från 1778 hävdas att brudparet »uti
Dygd och wett den mästa likhet har« samt att »bägge äro Ett, i mening, wärk
och tal«.7 En annan poet framhåller att:
Själens likhet är den grund,
Hvarpå De bygga sitt förbund;
De altid hysa lika mening.
de i hvarann, Sin afbild se:

––––––––
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6

1771.12.6b. Samma tanke förs fram i 1770.3.18, 1774.5.1b och 1774.9.25a. Jämför Öhrberg 2001, s. 149–150.
1772.12.6.
1775.4.28b.
Lewan 1986, s. 12. Jämför SAOB, sp. d 2418.
1771.11.19a.
Exempelvis 1772.12.6 och 1779.10.26b. Det som beskrivs här är naturligtvis inte ett jämlikt ideal. Även
naturrättens förespråkare hävdade ofta att den ömsesidiga kärleken var den grund på vilken kvinnan frivilligt
valde att underordna sig mannen (se Nilsson 1973, s. 180).
7 1778.4.7a.
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De Dig och Dygden offer ge:
Hvad Ljuflig Kär och Säll Förening?1

Framställningen tycks förutsätta att kärleken uppfattas som en innerlig känsla
som baseras på kännedom om den andres själ. Och därmed är vi tillbaka vid den
innerlighet eller äkthet som enligt poeterna generellt präglar handelsmännens
förhållande till de närmaste. Som vi skall se härnäst kan detta också ses som ett
utslag för en betydelsefull förvandling av dygdens innebörd, en förändring som
på ett mer övergripande plan rör dygdens syfte, mål, mening och själva essens.

»Mer heder, mindre ära« – mot ett nytt dygdebegrepp
Handelsmannadikterna från 1770-talet innehåller betydligt mer rättframma
och självsäkra hyllningar än de från 1600-talet. Därför kan det verka
förvånande att poeterna ofta betonar att adressaterna inte utfört några
uppseendeväckande stordåd. Därmed är vi tillbaka vid det tryck som
diskuterades i studiens inledning, begravningsskriften från 1770 över
grosshandlaren i Åbo, Anders Bær.2 Herr Bær har inte utmärkts av några
lysande bedrifter. Tvärtom, hans storhet består bland annat i att han var:
Skild.
Ifrån. Den. Farliga. Äran.
At.
Genom. Riks-Ödens. Hvälfning.
Genom. Gny. Och. Vapnebrak.
Eller.
Andre. Lysande. Storverk.
Gjöra. Buller. I. Verden.

Avståndstagandet från en uppfattning om att dygden består i grandiosa och
ryktbara bedrifter är tydligt. Herr Bærs bedrifter »Som. Hedra. Människoslägtet.«
är av ett annat slag. Han har nämligen
Ifrån.
En. Ringa. Början.
Arbetat. Sig. Up.
Til.
Anseende. Och. Välmåga.

––––––––
1
2

1771.11.19b.
1770.2.4.
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Til.
En. Hedersman. I. Sitt. Stånd.
Och. Utan. Fåfäng. Ärelystnad.
Gjort. Mycket. Godt.

Yrkesframgångarna görs till grund för lovprisningen, och de ställs i kontrast
mot ärelystnad. Hyllningen är en argumentation mot ära och glans, och för
den stilla strävsamheten i yrket, som direkt kommit andra till godo:
Rådig. Och. Oförsagd.
Gaf. Han. Drift.
Åt.
Handel. Slögd. Och. All. Borgerlig. Rörelse.

Sedan tecknas handelsmannens flit hemma och utomlands, och diktaren
framhåller ännu en gång att herr Bærs verksamhetsiver kommit andra till del:
Hans. Anstalt.
Vanckade. På. De. Aflägsnaste. Haf.
Men.
Var. Ej. Eller. Sysslolös. Hemma.
At.
Uplifva. Gagnande. Näringar.
Upodla. Öde-Land.
Och.
Upresa. Lutande. Murar.
Att.
Pryda. Stad. Och. Land.
Han.
Skaffade. Under. Egen. Trefnad.
Många. Munnar. Bröd.

Men hans förtjänster har inte fått den uppmärksamhet och uppskattning de förtjänar därför att han aldrig skrävlat, utan tvärtom i blygsamhet dolt sina goda sidor:
Hans. Eftertanka.
Dölgde. Med. Flit.
Allt. Lysande. Utbrott.
Af. Det. Man. Kallar. Snille.
Och.
Hans. Goda. Hjertelag.
Syntes. Mindre. Prunkande. För. Den. Allmänna. Hopen.
Men.
Under. En. Sådan. Stillhet.
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Teknade. Likväl. Mäst. Alle. Hans. Gjärningar.
Både. Vett. Och. Hjerta.1

Efter denna starka betoning av att hans förtjänster och gärningar aldrig varit
prunkande eller skrytsamma följer vad som närmast kan betecknas som en
aretologia – en dygdekatalog:
Han. Var.
Nitisk. I. Sin. Gudsfruktan.
Flitig. I. Sitt. Arbete.
Behjertad. I. Sine. Värf.
Upmärksam. På. Sine. Plikter.
Huld. Emot. Sin. Omvårdnad.
Sedig. I. Sitt. Omgänge.
Rättvis. Emot. Hvar. Man.
Ömhjertad. Emot. Nödlidande.
Frikostig. Utan. Skryt.
Försonlig. Emot. Ovänner.
Sannfärdig. I. Sitt. Tal.
Ordfast. I. Sine. löften.
Och.
Oföränderlig. I. De. Beslut.
Som. Voro. Grundade. På. Hans Öfvertygelse.

Katalogen innehåller de sedvanliga handelsmannadygderna, från gudsfruktan och
flit i arbetet till god vänskap, givmildhet, ärlighet och ordfasthet. Hyllningen
avslutas med ett slags sammanfattning:
Med. Få. Ord.
Dygdig. Människa.
Och.
Nyttig. Medborgare.

Diktaren tar fasta på en distinktion mellan människa och medborgare som
spelade en stor roll i samtiden. Från början kan uppdelningen, som Bo
Lindberg har påpekat, härledas till stoicismen, och den var ett av de stoiska
element som kom att tas upp i naturrätten. Därefter återkommer den bland
annat i titeln på den franska rättighetsförklaringen från 1789.2
I skriften till herr Bær tycks »Dygdig. Människa.« snarast avse en god
kristen, åtminstone när vi läser diktarens uppmaning till läsaren att:
––––––––
1
2

Sista radens »Vett« ändrat från OT »Vetr«.
Lindberg 2001, s. 271–276.
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Följa. Vår. Döda. På. Spåren.
I. Gudsfruktan.
Och. Borgerliga. Dygder.

Många drag i hyllningen över herr Bær har redan diskuterats tidigare i detta
kapitel. De dygder han hyllas för är de typiska. Dygderna relateras främst till
samhällsnyttan, även om ett religiöst perspektiv också präglar dikten. Närmast
skall en mer övergripande aspekt av hyllningen fokuseras, detta att hans
bedrifter framställs som utförda i stillhet och utan ärelystnad.

I begravningsskriften över Anders Bær framhåller diktaren att den avlidne är
värd sin hyllning just därför att han levt skild från »den farliga äran« som kan
bestå i till exempel »vapnebrak« eller lysande storverk. Detta slags beröm är
ingen revolutionerande nyhet, redan under 1600-talet fanns det tillfällespoeter
som framhöll blygsamhet som en positiv egenskap. Men i dikten över Anders
Bær görs egenskapen närmast till hyllningens kärna.
I vissa av 1770-talets handelsmannaskrifter framhåller poeterna att den
hyllade inte jagat efter, och inte heller vunnit, berömmelse, höghet, eller som
det oftast heter – ära.1 Mot bakgrund av Delblancs tidigare berörda forskning
om ärebegreppets ökade status och samtidiga demokratisering under 1700talets andra hälft är detta anmärkningsvärt.2 Men även om ett viktigt moment
i denna utveckling var ett försök att tillmäta också borgerskapet ära, är
Delblanc noga med att påpeka att de nya föreställningarna ofta förenades med
en skepsis mot pengahushållning. Det var som sagt framför allt de agrara
näringarnas idkare som kunde göra anspråk på ära.3
Poeterna upprättar ibland rentav en åtskillnad mellan dygd och ära, just de
två begrepp som i samhället i övrigt (liksom i tillfällesdiktningen i övrigt)
uppfattas som förbundna. Föreställningen att äkta dygd är motsatsen till ära är
naturligtvis helt oförenlig med den aristoteliska etikens starka ärekult. I dessa
sammanhang blir argumentationerna också ofta utförliga, som om poeterna är
medvetna om att deras användning av begreppet dygd skiljer sig från den
traditionella. En poet hävdar att »Ära och et vigtigt Kall« aldrig leder till sann
––––––––
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Exempelvis 1775.4.11a.
Delblanc 1965.
Jämför Ibid., s. 114–116.
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lycka, och angriper därigenom två av den aristoteliska etikens grundpelare.
Äran är nämligen tom och förgänglig:
»Att sätta värde uppå Gull
»På Rang och Höghet, tilhör trälar,
»Af Dem är hela verlden full;
»Men annat ägnar Stora Själar.
»Lycksaligheten är blott en,
»Lik grunden, som skall Henne lifva,
»Var Dygdig, ty då är Du re’n
»Så nögd och lycklig, Du kan blifva.1

Resonemanget har däremot likheter med stoicismen, »ärans vedersakare« som
Delblanc skriver.2 Med tanke på att den ursprungligen stoiska uppdelningen
mellan människa och medborgare spelade en roll för hyllningen av Anders Bær
är det värt att stanna till här. Dessa två aspekter av handelsmannadikterna –
kritiken av äran och distinktionen mellan människa och medborgare är
nämligen inte det enda stoiska inslaget i dessa dikter. Bo Lindberg hävdar att
denna rörelses entusiasm – om ordet tillåts – för det upphöjda och tillbakadragna
livet på landet spelade en viktig roll för uppkomsten av en tydligare privatsfär
under tidigmodern tid.3 Också den betoning av det privata livet som vi har
sett präglar handelsmannadikterna kan alltså till viss del förbindas med
stoicismen. Men det slutar inte här. Lindberg påpekar att upphöjelsen av det
privata livet skapade ett utrymme att ägna sig åt andra saker vid sidan av
arbetet i kungens eller fäderneslandets tjänst. Detta utrymme kunde naturligtvis
fyllas av lantlig kontemplation, men – och här kommer det verkligt intressanta
– det kunde också fyllas med affärsverksamhet. Därför är det värt att notera att
just handelsmannahyllningarna uppvisar flera stoiska inslag.
I en hyllningsskrift på prosa över handelsmannen Georg Haveman hävdar
poeten att »den dygdige, trefne och gagnande« medborgaren ofta inte möter
tillbörlig respekt, därför att »hans gärningar verka sakta och äro välgörande«,
och inte som vissa förorsakar »buller, rörelse och aktning på den allmänna
Skådeplatsen«.4 Tvärtom:
Hans lefnad skrider fram, under flit och bemödanden, med samma stillhet,
som en bäck vattnar en äng, under det den rinner i hafvet, då däremot de förras
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1774.9.13b.
Delblanc 1965, s. 28. Jämför hans resonemang på s. 28–35.
Lindberg 2001, s. 276.
1774.7.12.
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lifs-lopp, lika med en brusande forss imellan branta klippor vercka oro och gny,
förr än de hinna det mål, som gjör alla människor lika.

I denna skrift anknyter poeten dessutom ovanligt nog till den politiska situationen
i landet – detta är två år efter Gustav III:s statskupp – och intygar att herr
Haveman under »de förflutne yra tidskiften, då Stats-läran sträckte sig til de
uslaste pygmaeer och tvådrägts-facklan lyste öfveralt« aldrig bidrog »til den
ilska, som då härjade öfver Land och Stad«. Men påpekandet är inte endast en
samtidspolitisk anspelning, utan uttrycker stoicsmens uppfattning om statslivet.
Men det är sällan en helt renodlad stoisk argumentation som ligger till
grund för hyllningarna. Snarare bygger de på den ursprungligen aristoteliska
föreställningen att dygden skall bidra till samhällsnyttan. De stoiska inslagen
används – tillsammans med idéer hämtade ur bland annat de ekonomiska
doktrinerna – för att definiera vilka egenskaper som egentligen är samhällsnyttiga. Liknelsen mellan den hyllade och ett stilla vattendrag som förser ängar
och lundar med friskt vatten – som i skriften till Georg Haveman – är inte
ovanlig, och används ofta för att symbolisera den nytta som man menar att
handelsmannen, till skillnad från exempelvis adelsmannen, gör för samhället.
Grosshandlaren Adolph Fredric Hultman liknas vid »En stilla bäck, som sagta
porlar | Där han til nytta kryper fram«.1 Senare i skriften beklagar sig diktaren
över att sann dygd inte uppskattas i denna värld:
Du trefna bi, du stilla myra,
Ho vårdar sig om Ert besvär?
Alt spritter til där styngen yra,
Alt famlar kring där fjäriln är.

Diktarens val av djurarter i den allegoriska framställningen antyder vilka
egenskaper det är som betraktas som lovvärda. Det arbetsamma biet och
myran (herr Hultman) ställs i kontrast mot den förhatliga styngen – en insekt
som parasiterar på bland annat hästar – och den för sin skönhet beundrade
fjärilen. Till grund för metaforen ligger föreställningen om de borgerliga
näringarnas betydelse för samhällets välstånd – en föreställning som präglade
många av de samtida ekonomiska lärorna. Handelsmännen kontrasteras mot
sådana som rör sig på slagfältet eller i den politiska sfären. Därmed ifrågasätts
också den aristoteliska dygdeetikens föreställning att dygden är något som
framför allt utövas på något av dessa områden.
––––––––
1

1771.11.20.
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Den stilla dygd som framhålls i dessa skrifter är att förstå som en kritik av
vad som framställs som en mera prunkande – flera diktare använder termen
»bullrig« – ärelystnad.1 En sådan kontrastering är explicit i begravningsskriften
över Anders Bær och framgår tydligt också i skriften till herr Hultman. Det
förefaller inte särskilt problematiskt att tolka styngen och fjärilen som symboler
för vackert utsmyckade men onyttiga och parasitära adelsmän. Samma typ av
kontrastering sker i den dikt som hyllar en handelsman för att han inte
tillhörde de onyttiga grenar som tär på »Et Samfunds träd«.2 Som jämförelse
kan det vara värt att påminna om att 1600-talets tillfällesskrifter ofta framställde
ära och adel som ett direkt resultat av dygd. Här hävdas motsatsen: dygd är
något motsatt ära, och något som en adelsman snarast har svårt att uppnå.
Diktarna framhåller ofta att Den Sanna Dygden är av blygsamt och lågmält
slag, fjärran prunkande ära och grannlåt, bortom – som det heter i en
bröllopsdikt – »guld och prål och toma titlar«.3 I en begravningsskrift över
Lorens Grill utbrister poeten i en litania över tidens oskick:
J, Smickrans Barn, som verldens Folk inbillen,
At äga verklig dygd;
J, som med skrymteri oß kjusen och förvillen,
Ack! kommen, skåden til Er blygd:
Hur Mänskjo-kärlek mera lyser
Än all den glans, som verlden hyser […].4

Passagerna är hämtade ur hyllningsskrifter, hyllningar över handelsmän. Men
det förefaller uppenbart att de samtidigt fungerar som klander eller kritik av
framför allt adeln och »adliga« sedvänjor. Men poeterna laborerar också med
själva begreppet dygd. Genom att hävda att ära och dygd är två närmast
oförenliga begrepp ger de i själva verket det senare begreppet en delvis ny
betydelse; de ägnar sig alltså åt definierande resonemang. Sådana har vi sett
förut, men det är inte som tidigare fråga om att poeterna vidgar begreppet
dygd. I stället ägnar de sig egentligen endast åt att begränsa dess betydelse och
att »döpa om« de egenskaper som tidigare kallades »dygdiga« med nya, nedsättande
ord. Det som tidigare benämndes »dygd« kallar handelsmannapoeterna under
1770-talet för »buller«.
––––––––
1
2
3
4

Exempelvis 1770.2.4, 1774.7.12 och 1775.4.11a.
1779.4.19b.
1770.8.10b.
1773.2.18e.

245

1770-talet

I stället för den falska dygd som syftar till att vinna ära argumenterar poeterna
för en tyst och blygsam typ av dygd. »En stilla dygdens Vän ej efter ryckte
sträfvar | Hans värde grundas ej på folks beröm och tal«, försäkrar en poet:
Låt stora hopen fritt mot ryckte lyckan väga,
Låt tittlar blåsa up en äreslysten själ,
En stilla dygdig man ej annat vill begära,
Än medelmåttigt stånd, mer heder, mindre ära.1

Verklig dygd är – och detta ord återkommer gång på gång – »stilla«.2 Samma
tankegång möter i en bröllopsskrift från 1774:
Jag ser den snåla hop för mull och glitter fäckta
Och lustans muntra slaf bland nöjen tråna bort.
Jag ser en nedrig flock på ärans höjd försmäckta.
Så nöta lastens barn ett lif, som är så kort.
Men gläds min skrämda själ! fast odygds-hopen larmar
Skall dock den stilla dygd må väl, och ha sin ro
När oskuld slutar sig i dygdens rena armar,
Då tvingas lyckan sjelf at vistas i dess bo.3

Som kontrast mot onyttiga, bullriga och ärelystna människor för poeterna i
stället fram handelsmannen: ett mönster av äkta, stilla och tyst dygd.
Ett huvudargument i dessa skrifter är alltså att den sanna dygden inte vill se
ut som dygd, utan att den verkligt dygdige tvärtom gärna döljer sina företräden.
Många av de egenskaper som har behandlats tidigare i detta kapitel –
gudsfruktan, ömhet och uppriktighet mot de närmaste, den ärliga handeln
fliten i arbetet – ligger till grund för en hyllning av handelsmannen Johan
Ekholm, men poeten betonar också att denne aldrig ville skryta med sin dygd,
exempelvis att »Han. Ville. Icke. Synas. Vis.«4 Det underliggande påståendet är
att den »stilla« dygden är äkta, inte endast sken, äregirighet och falskhet.
Dygden är inget som visas upp – herr Ekholm ville inte »Synas« vis.
Skrifterna använder ofta just termen »äkta« för att beskriva de hyllades
egenskaper. I en bröllopsskrift från 1771 är åtskillnaden tydlig. På den ena
sidan sätter poeten den falska äran, på den andra den äkta dygden:

––––––––
1
2
3
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1775.4.11a.
Även i 1775.9.21.
1774.12.16.
1775.10.18.
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När man gudsdyrckan, sedughet, i wal, åsidosätter,
När man till falska äran går, blir man så sällan mätter,
Af dygdens ächta, rena spis.1

Samma dikotomi återkommer ofta när det är tal om två makars kärlek. Det
kan till exempel vara »En ren och äkta kärleks låga« som tillsammans med
dygden ställs mot »falska bloss«.2 Dygden ställs på ena sidan, allt som är falskt,
flammande och bullrande på den andra.
Föreställningen att dygden skall vara »sann« eller »äkta« är naturligtvis inte
radikal i sig själv. I flera skrifter till högadliga adressater framhåller hyllningspoeterna som vi redan har sett att skriftens huvudperson utmärktes av sann
ära.3 När en högvälboren överste begravdes 1772 konstaterar den hyllande
poeten att den avlidne ansåg
Heder. Utan. Dygd. För. Ett. Vanmägtigt. Sken.
Som. Snart. Kunde. Förlora. Sig.4

I denna passage skiljer poeten som synes mellan sann och falsk heder. Men
han ifrågasätter inte föreställningen att dygden skall visas upp, och att dygden
leder till, som det heter några rader tidigare, »Ära. Och. Agtning.« Sann ära
och heder, förstår läsaren, är sådan som bottnar i dygd. Begravningstrycket till
friherre Carl Magnus Adlermarck, som redan har citerats i ett tidigare kapitel,
innehåller ett påpekande om att »Hans dygd ej skrymtan hyste«:5
Nej! här ett Ädelt wäsend lyste;
Hans löfte heligt war; ty redlig war Hans Själ.

Visserligen trycker poeten på att dygden inte endast var skryt, men det är
fortfarande fråga om att det »lyser« om den dygdige. En liknande uppställning
finns i en begravningsdikt till en baron 1775:
En Ärans Man och Dygdens Wän,
Som altid hatar flärd och ränker,
Men gärna talar hwad Han tänker,
Utaf sin wandel käns igen.
Han yfwes ej af lyckans högd,
Ej ädel börd deß hjärta dårar,

––––––––
1
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5

1771.12.6b.
1772.11.26.
Formuleringen förekommer bland annat i skrifterna 1771.6.19; 1778.3.7f; 1778.2.15.
1772.10.3.
1775.4.
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Han sådant Sällskap hälst utkårar
Som Honom i sitt lugn gör nögd.1

Ännu en gång är det, trots att inte ordet används, den falska äran som poeten
vänder sig emot. Men inte äran som sådan. Den nya tanke som förs fram i
vissa av 1770-talets handelsmannaskrifter är att dygden inte alls vill synas, att
sådan dygd som leder till ära är falsk. Möjligen kan formuleringar som de ovan
citerade betraktas som svar på den utmaning som denna tanke innebär. Men i
grund och botten är försvaret missriktat. De nyss citerade handelsmannaskrifterna
hävdar ju att ära som sådan är tvivelaktig, att sann dygd utmärks av just att
den inte syns, att den inte äras – i varje fall inte i denna värld.
Men äkthetstematiken fungerar i själva verket på fler nivåer. En av de mest
centrala handelsmannadygderna är att hans handel är sann, ärlig och, som det
ofta heter, redig. Dessutom talar poeterna ofta om handelsmännens uppriktighet,
bland annat för att beskriva deras vänskap.
Det räcker alltså inte med en stark eller stadig vänskap; den skall framför
allt vara ärlig eller äkta. Vi kan påminna oss den begravningsdikt från 1773
som framhåller att »I orden man Dit hjerta fann«.2 Häri ligger också
föreställningen att en dygd endast är en dygd om den så att säga har sitt
ursprung i en sann känsla. Dygden skall vara något som präglar människans
inre, som en själslig disposition som yttrar sig i handling. Ärlighet, uppriktighet
eller äkthet får därför i 1770-talets dikter en dubbel betydelse just eftersom de
inte endast betonar dessa enskilda dygder utan att dessutom dygden ständigt
beskrivs som något som i sig själv, till sin innersta kvalitet, har att göra med
äkthet och sanning. Poeterna talar om den »rena Dygd, som själens välde
lyder«.3 I och med att dygden uppfattas på detta sätt ifrågasätts ännu en av de
aristoteliska grundsatserna, nämligen att dygden är människans »andra natur«,
en vana som hon skaffar sig genom idog övning.
Därmed befinner vi oss inte längre på den stoiska etikens domäner. Också
stoikernas dygder var något människan skulle lära sig för att uppnå lugn och
jämnmod. Snarare är det den pietistiskt influerade lutheranismens lärdomar
som träder fram. Pietistmen lade stor vikt vid att framhålla att frälsningen har
att göra med den inre människan. Den mänskliga anden skulle pånyttfödas
med hjälp av den Helige Ande, och detta skulle yttra sig i en förändring av det
––––––––
1
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3

1775.1.13.
1773.1.6b.
1778.6.24.

248

»Dygdens ächta, rena spis«

praktiska levernet.1 Handelsmannaskrifternas betoning av uppriktighet och
ärlighet kan också förbindas med denna trosriktning. Den pietistiske
katekesförfattaren Rönigk framhåller dygden uppriktighet, det vill säga att
ställa sitt yttre efter sitt inre.2 Han betonar också att dygden inte får vara »idel
sken och skrymterij«, den måste bottna i en äkta känsla och överensstämma
med »hans hjertas beskaffenhet«.3
Poeterna använder sig alltså av argument ur en mängd skilda skolor när de
lyfter fram äkthet som dygdens verkliga kärna. Vi måste därmed akta oss för
att karakterisera den äkthetskult som präglar handelsmannaskrifterna som
»stoisk«, »luthersk«, eller något annat. Poeterna är inga rättrogna
moralfilosofer. En poet frågar sig i en redan citerad bröllopsdikt vad som gör
en människa verkligt »säll«. Det går inte, skriver han, att finna sällhet i krig
eller genom att läsa böcker. Om poeten reflekterade över det eller inte är väl
ovisst, men argumentet riktar sig mot en av den aristoteliska etikens
grundtankar. Han hävdar också att det är fåfängt att dra sig undan världen och
leva som en eremit. Därmed underkänner han den stoiska etiken. Lyckan
uppnås heller inte genom att resa över oceaner eller genom att söka ädla
metaller – här tycks han vända sig mot handelsmannens yrke som sådant.
Men poeten vänder sig inte heller till den kristna läran och predikar ett liv i
Kristus. Verklig lycka, menar han i stället, uppnås bara av »den som har en
vän«.4 Det är alltså inte tal om dygder här, men däremot om samma privatisering eller intimisering som när poeterna framhåller handelsmännens
uppriktiga vänskap.
Den äkthetskult som präglar 1770-talets skrifter yttrar sig också på en nivå
som egentligen inte har med adressaten att göra. Det är nämligen inte endast
de hyllade personernas uppriktighet som framhålls; ofta är det diktaren som
betonar sin egen uppriktighet som en slags garant för hyllningens sanningsvärde,
ibland redan på titelsidan.5 Även i detta avseende betonas den inre känslan:
Lät ömhets känslor hos mig vakna,
At ej min Bästa Vän må sakna,
I denna teckning, hjertats röst!6

––––––––
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Brown 1978, 107–112.
Rönigk 1763, s. 48.
Ibid. s. 5.
1778.5.1. Samma strategi används i 1774.9.13b.
1774.10.7; 1778.3.18b.
1772.11.26.
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Tillfällespoeterna försöker ständigt genom olika strategier demonstrera sin
uppriktighet och hyllningens äkthet. Naturligtvis kan detta grepp inordnas
under retorikens mål persuadere, att övertyga åhörarna.1 De strategier som
poeterna använder finns alla beskrivna i retorik- och poetikhandböckerna.
Och greppet är inte heller nytt: också 1600-talets poeter försökte ibland på
olika sätt att visa att deras hyllningar var sanna.2
Till viss del kan naturligtvis dessa framställningar betraktas som en form av
retoriska blygsamhetsförklaringar av en typ som var vanlig redan under 1600talet. Ett sådant exempel är den diktare som i november 1777 utbrister att
»Min Pensel är för svag«.3 Men i 1770-talets tryck ges hyllningarnas sanning
eller uppriktighet ibland en betydligt större roll. dikterna kommer nästan att
intressera sig mer för poeten än diktens adressat.
En anonym författare skildrar sina känslor vid budet om handelsmannen
Jonas Norings död. Hela naturen sörjer: »Sin klarhet Fyris-å har mist«. Poeten
måste uttrycka sin sorg:
Jag JONAS NORING tekna skall,
På hvarje Ört som fins,
I trädens bark vid Fyris vall,
I sten, att man det mins.4

Denna aspekt av äkthetstematiken har kanske egentligen mer med synen på
dikten än med synen på dygden att göra. Men försöken att bevisa poeternas
uppriktighet och hyllningarnas äkthet fyller en också specifik funktion för det
övergripande syftet att visa att handelsmännen äger äkta dygd. Eftersom 1770talets dikter lägger så stor vikt vid att bevisa att adressatens dygd var sann och
inte endast bestod i ett falskt jagande efter ära, kommer naturligtvis även
författarens sanningsenlighet att spela en särskild roll för hyllningen. På något

––––––––
1

Poeten anspelar på en misstro mot just hyllningsdikternas sanningsenlighet, och genom att på detta sätt
bemöta varje misstanke om överdrift i förväg (den figur som i klassisk retorik brukar benämnas occupatio,
prolepsio eller refutatio) försöker han öka berömmets styrka. Se till exempel Vossius 1990, s. 29. Jämför
Lausberg 1960 (band 2), s. 147.
2 I 1600-talets tryck var dock denna retoriska strategi betydligt ovanligare. I de fall som den trots allt
förekom gavs den dessutom endast begränsat utrymme i de enskilda dikterna. Ett typiskt exempel finns i
en 24-sidig skrift från riksmarsken Axel Rynings begravning i juli 1620. På skriftens allra sista sida låter
poeten beklaga att han inte äger tillräcklig förmåga att fullständigt teckna den avlidnes alla förtjänster
(1620.7.16).
3 1777.11b.
4 1775.4.11b.
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sätt måste poeten övertyga om att själva dikten inte är ett försök att vinna den
föraktade äran. Här möter ett antal skilda strategier.1
Enklast och vanligast är att poeten helt enkelt försäkrar läsaren om sin
uppriktighet.2 En bröllopsskrift inleds med följande försäkran:
Jag skriver ej at sälja Dig beröm,
At leka med Ditt Namn, at dikta Dig en dröm:
At so en Gratulant helt lik Din lilla Moppa
Til fägnad på Din råck med våta fötter hoppa;
Så gör en hungrig skald med smickret, som han ger,
At den berömda blygs, och gäckarhopen ler.3

Efter denna försäkran kan berömmet ta sin början. En anonym författare
beklagar sig över de poeter som diktar hyllningar mot betalning:
Kom sluge Finkelström, kom Bierfeldt, och än flera,
Som för en Tobaks rull, tre mark, ell för en sup,
En sak af största wigt så hurtigt plä handtera […].4

Och en annan poet ställer sig själv i kontrast mot alla oärliga rimsmeder:
––––––––
1

En (i och för sig intressant och effektiv) strategi som endast återfinns i en tillfällesskrift till en
handelsmannahustru utelämnas i det följande. Vid Helena Westmans begravning i Gävle den 18 april 1770
konstaterar Johan Boberg att den avlidna visserligen varit »I mångt som syndig«, men att »En Christen god
dock dömer mildt«, varefter han övergår till att rada upp hennes förtjänster. Genom att på detta sätt först
anföra någon eller några (betydelselösa) brister framstår det följande berömmet som desto sannare (1770.4.18).
Det kan påpekas att de strategier som uppmärksammas i det följande inte är unika för skrifterna till
handelsmän. Exempelvis åberopas den starka känslorörelsen som orsak till skaldens otillräcklighet i en
begravningsdikt till fabrikörsfrun Charlotta Catharina Breder i april 1772, där hennes son, signaturen »A.Ö.«
beskriver sitt dilemma. Han är »I själen häftigt rörd af ängslan qval och smärta, | helt tankspridd och bestört,
med et bedröfvat hjerta«. Här är det den överväldigande sorgen som hindrar poeten från att uttrycka sig.
»Min teckning ej förslår at hjertats qval uttrycka«, skriver han; »Min tryckta själ ej kan sin saknad rätt
beskriva«. Och i den fjärde strofen räcker orden inte längre till; poeten tar till tankestreck för att (dock utan
att bryta den flytande alexandrinversen) markera sin stumhet. »Jag häpnar: – – tankan flyr, bestört, Förtjust
jag gråter« (1772.4.7). Sinnesrörelsen är påtaglig även när en anonym författare hyllar fabrikören Lorens
Nordin och Anna Elisabeth Meijer på bröllopsdagen: »Eld, styrcka, prål, platt vil försvinna | Blixt, vill
behagligheten fly, | enär som skalden ej kan hinna | Sig slita lös, från det jag dig värderar, | Hjälp mig
framföra sinnets röst; | Jag, gladeligen grutulerar [!] | Förening mellan Vår och Höst.« (1778.6.23). Jämför även
exempelvis bröllopsskriften 1771.12.29 till en kronobefallningsman och hans brud, där författaren helt enkelt
intygar sin sanningsenlighet: »Jag talar hjertats språk, | Ej smicker är dess lott«.
2 Till exempel 1777.2.5.
3 1774.4.10. Enligt en handskriven anteckning på originaltrycket är det författat av Olof Bergklint (trycket
har endast bokstaven »B«). Men attribueringen är med största säkerhet riktig. Bergklint var vid denna tid
verksam i Västerås och tematiskt bär skriften stora likheter med en dikt över Maria Margareta Wessman som
är skriven av Bergklint (1775.12.12), och dikten behandlar ett av de problem som Bergklint tog upp i sitt tal till
V-Dala nationsförening – alltför hastigt ihopsnickrade tillfällesverser (jämför Bergklint 1761).
4 1774.10.7.
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För egen vinning mången skrifver,
Och är om sanning föga öm;
Men jag vår JERMAN endast gifver
Et ganska väl förtjent beröm:1

Återigen är det berömmets äkthet eller sanning som betonas.
Andra gånger försöker poeten visa att han är så rörd av dagens händelse
(bröllopet eller begravningen) att han inte korrekt förmår uttrycka sina känslor
av beundran.2 Ibland sker detta genom ett fantasifullt användande av olika
skiljetecken, så kallad style coupé:3
Min Bror! - - - - - ........- Ditt öma qwal mig lär,
Hur swårt det är en Maka mista.
När Den går bort, som hålles kär;
Af smärta hjertat sjelft will brista.4

Betoningen av författarens sanningsenlighet för som synes med sig att intresset
delvis förskjuts från den hyllade till den hyllande. Men det är också möjligt att
betrakta förskjutningen som en aspekt av den äkthetsiver som har beskrivits
ovan. »Det är«, påpekar Lars Gustafsson i en uppsats om tillfällesdiktningen,
»knappast förrän under 1700-talet […] som den traditionella ’rollestetiken’
börjar upplösas och uppriktighet, ’äkthet’, börjar lanseras både som ett
moraliskt krav på författaren och som ett väsentligt litteraturhistoriskt
kriterium«.5
Det kan upprepas att detta problemfält gränsar till en betydligt mer
omfattande diskussion om lyrikuppfattning och poetik som det inte finns
utrymme att närmare beröra här. I alla händelser kan det vara intressant att
påminna om Stina Hanssons tes, att det nya sentimentala språk som träder
fram i den profana diktningen under 1700-talet har sitt ursprung i andaktslitteraturens litterära former.6 Flera av de aspekter som har berörts ovan har
hon kunnat spåra till just andaktslitteraturen. Med tanke på den kristna prägel
som äkthetstematiken har i tillfällespoesin – på alla nivåer – utgör hennes teori
––––––––
1
2

1778.3.18b.
Denna teknik har sitt ursprung i den klassiska retorikens aposiopesis, med Kurt Johannessons ord: »den
figur där en talare plötsligt avbryter sig mitt i en sats för att visa att han är alltför upprörd, fylld av blygsel,
smärta osv för att fullfölja det tänkta yttrandet« (Johannesson 1998, s. 278). Jämför Vossius 1990, s. 33.
3 Jämför Hansson 2000, s. 120.
4 1772.1.21. Trycket är skrivet till en handelsman med anledning av hans hustrus död.
5 Gustafsson 1967, s. 112.
6 Hansson 1991, s. 22–24 och passim.
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en intressant bakgrund till min framställning. Men betoningen av diktens
äkthet kan, som jag har påpekat tidigare, också betraktas som en retorisk
strategi som syftar till att bevisa att adressatens dygd var sann, och inte syftade
till att vinna ära. Ty om adressatens dygd bland annat består i att undvika ära,
måste tillfällespoeten säga sig vara ute i samma ärende.
Dygdens äkthet betonas på fyra nivåer i 1770-talets handelsmannadiktning.
För det första framhålls adressaternas uppriktighet och andra liknande dygder
starkt. Deras vänskap var sann och uppriktig, deras handel uppriktig och
sveklös. För det andra betonas att äkta dygd är av ett stillsamt slag fjärran från
lysande bedrifter i stat eller på slagfältet. Verklig dygd beskrivs i stället som
lågmäld eller till och med osynlig. För det tredje betonas att sann dygd måste
bottna i en verklig känsla, att den inte får utövas för syns skull eller för att
vinna ära. Sann dygd måste vara fast förankrad i människans själ, och bero på
hennes sinnelag, inte på exempelvis viljan att framstå som dygdig. För det
fjärde betonas att själva berömmet i sig också är sant och äkta, att dikten inte
är ännu en panegyrisk formeldikt, utan kommer ur författarens (sanna)
upplevelse av hur huvudpersonen verkligen är eller var.
I och med detta har vi nått ett slags slutpunkt. För nu är rollerna i viss mån
omvända i förhållande till åtminstone det tidiga 1600-talet. Nu är det inte
längre handelsmannen som inte kan tillräkna sig dygd, utan adelsmannen.
Och ett av de mål som dygden då tjänade till att uppnå – äran – har förlorat sin
betydelse. I någon mån har tillfällespoeterna – i varje fall inom tillfällespoesins
snäva gränser – lyckats med den uppgift de hela tiden stått inför, att definiera
om begreppet dygd så att det passar för handelsmännen.
Men segern är dyrköpt. För härigenom förlorar dygden egentligen sin
funktion som ett vapen i statuskonkurrensen. Om dygden har att göra med
inre, nästan osynliga kvaliteter, om den är något som inte hör till ett särskilt
yrke eller ett särskilt stånd, och den framför allt inte har något att göra med
ämbetsmannens eller krigarens tjänst för fäderneslandet, då kan den knappast
heller ligga till grund för en framskjuten samhällsställning.
Dessutom är det i och med detta inte längre möjligt att vidmakthålla en
tydlig skiljelinje mellan handelsmannadiktningen och den som riktar sig till
andra adressater, med möjligt undantag för de adliga eller högadliga. Liknande
framställningar möter också i dikter till helt andra typer av adressater. Det
gäller inte endast poeternas försök att övertyga om sina egen »äkta« känslor,
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utan också i fråga om hur adressaternas dygder framställs.1 Ett exempel kan
hämtas från en magisterpromotion 1776. Vid sådana tillfällen var det som vi
ofta har sett vanligt att poeten framhöll den hyllades vett och bokliga lärdom.
Men här nämner poeten först av allt promovendens uppriktiga vänskap. Sedan
gör han ett påpekande av övergripande art: »Din Dygd ej blott ett skenverk
är«, skriver han, »Du Dygdens hallt i hjertat bär«.2 Poeten gör en distinktion
mellan äkta dygd – sådan som finns i en människas hjärta – och falsk – den
som endast är ett skådespel eller skenverk. En annan poet uttrycker det så:
»Den rätta dygdegrund blir dock ett menskligt hjerta«.3 Påpekanden av
liknande art förekommer på en mängd ställen i 1770-talets tryck. I en
begravningsskrift över en lektor »moralium och historiarum« kan författaren
hävda att:
Ej nöjs et högt begär med skal och fager yta:
Med Vällust, Gods och Prakt och Rang,
Och gälla Ryktets toma klang,
Hvaraf de låga Själar skryta.4

Udden är riktad mot dem som söker den fagra ytan, bland annat ryktet.
Tydligast blir det kanske när en student hyllas för en egenskap som är rakt
motsatt den tveksamma adelsynglingen i Stiernhielms 1600-talsepos: »Du
agtar litet Jordisk ära«.5 När samma typer av resonemang börjar dyka upp i
hela materialet är det också svårt att fortsätta hävda att handelsmannapoeterna
egentligen omdefinierar begreppet dygd. Snarare måste man säga att de ägnar
sig åt att visa att adressaterna äger dygd i denna nya men, åtminstone i
tillfällespoesin, relativt accepterade betydelse. Det är med andra ord inte längre
fråga om definierande, kvalitativa eller överförande resonemang, utan om den
enklaste men enligt retorikhandböckerna också säkraste strategin – den
bevisande. Handelsmännen kan hävda att de äger den sanna formen av dygd,
men endast genom att säga att det kan också de flesta andra.

––––––––
1

Poeternas djupa sinnesrörelse är ett viktigt motiv exempelvis i skrifterna 1772.4.7 till en fabrikörsfru,
1778.6.23 till ett fabrikörsbröllop och 1771.12.29 till en kronobefallningsman och hans gemål.
2 1776.6.17. En liknande föreställning möter exempelvis också när en student hyllas vid sin begravning för
att han ägde »Dygd. Utan. Smink.« (1776.12.15a).
3 1772.
4 1772.12.1.
5 1776.12.15d.
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Vid 1600-talets början ter sig situationen ganska enkel. Dygd – som begreppet
uppfattas i tillfällespoesin – är en egenskap som framför allt hör till samhällets
mest framskjutna grupper: adelsmän (civila och militära), ofrälse ämbetsmän,
universitetens lärda, och högt uppsatta präster. Men den är egentligen inte en
medfödd egenskap. Den är något man lär sig, vid universitet eller genom resor
i främmande länder, genom själsliga och kroppsliga övningar. Dygden är den
egenskap som gör dessa framstående människor skickliga i sina ämbeten eller
yrken. Därför leder den naturligtvis till världsliga framgångar, ära och berömmelse
för den dygdige, men den är också avgörande för fäderneslandets blomstring. I
något mindre grad kan dygden också tillräknas samhällets mindre förnäma: en
enkel bypräst, en skicklig hantverkare, en rådman, en student i början av sin
karriär eller en kvinna. Så länge de också är skickliga på sina specifika
uppgifter kan man hävda att de ägde just dygd. Men begreppet kan inte
användas om handelsmän.
I handelsmannadikterna från denna tid talar poeterna i stället om andra
saker: hur handelsmännen aldrig förbryter sig mot någon, hur de fruktar och
ärar Gud, hur de älskar och ärar sin hustru. Vid 1600-talets mitt hävdar en
poet för första gången i ett svenskt bevarat handelsmannatryck att just detta –
att inte förbryta sig mot någon, att frukta Gud och älska sin hustru – just
detta är den sanna betydelsen av dygd. Därmed har poeterna börjat förändra
begreppets innebörd. Hedersbetygelserna blir med tiden allt starkare; vid 1770talets slut är det knappast problematiskt att tala om en dygdig handelsman,
men då betyder också begreppet något annat.
Det är inte möjligt att teckna en rak och vacker utvecklingslinje från de
första blygsamma handelsmannadikterna vid 1600-talets början till de mer
storordiga under tillfällespoesins kvantitativa storhetstid på 1770-talet. Vi
kan inte säga att en betydelse av begreppet dygd avlöser en annan, eller ens
se en glidande rörelse mellan dem. Det är möjligt att urskilja fyra separata
argumentationsstrategier, som i sin tur utformas på en mängd skilda sätt.
Vid 1600-talets början är det endast en av dem som används, men under
årens lopp tillkommer den ena efter den andra, och när 1770-talet går mot
sitt slut är situationen mindre entydig än någonsin. Nu används alla
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strategier sida vid sida, till synes utan att poeterna verkar ha sett några
motsättningar i detta.

Den äldsta hyllningsstrategin består helt enkelt i att poeterna inte alls hävdar
att handelsmännen varit dygdiga, utan att de ägt andra lovvärda kvaliteter.
Poeterna använder en överförande argumentation – de för över hyllningen till
att handla om något annat än just dygd. Det centrala i dessa dikter är i stället
att handelsmännen inte förbrutit sig. Poeterna griper med andra ord tillbaka
på en lagetik i stället för på en dygdeetik. Ofta rör det sig om köpmännens
förhållande till de tio budorden, särskilt det sjunde och det åttonde. Tillfällesdikterna går helt enkelt ut på att poeterna hävdar att adressaten inte har stulit
och inte farit med osanning. År 1607 hyllas en köpman som skött sin handel
»til watn [oc]h land« så att »ingen tigh therf[öre] straffa kan«.1 Samma
tankefigur går igen när en handelsman 1776 hyllas för att han vunnit sin
»Förmögenhet. Utan. Ondt. Samvete.«2
Från och med ungefär 1600-talets mitt börjar poeterna kalla dessa egenskaper
för just dygd. Därmed ägnar de sig i själva verket åt att vidga begreppet.
Poeterna använder en definierande argumentationsstrategi. Men det är
fortfarande fråga om att köpmännen inte överträtt några förbud eller brutit
mot några lagar. År 1645 hyllas ett par för att de »J sin handel/ och sin wandel«
aldrig gjorde någon »för när« och därför vunnit »Dygd och ähra«.3 Vid ett
bröllop 1772 hyllas ett annat par som »vörda Dygdens Lag« – kortare än så kan
strategin knappast gestaltas.4

Under 1600-talets senare del dyker ytterligare en strategi upp, som kan
betraktas som en fortsättning eller en utveckling av den ovanstående. Nu tar
poeterna i stället den lutherska läran om kallelsen till utgångspunkt – föreställningen att den kristne har en plikt att arbeta flitigt och utan att klaga i sitt
yrke – och hyllar köpmännen för att de varit flitiga eller till och med skickliga
––––––––
1
2
3
4

1607.11.15.
1776.1.28g.
1645.2.16.
1772.10.27b.
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och framgångsrika i sina yrken. Vi kan 1679 läsa om en handelsman att
»Handen hans födan rijk skaffar med mödo slijk«, men att mödan också lönar
sig, på jorden och i himmelen.1 Nästan hundra år senare berättar en poet att
»Dygd och flit förskaffar Ära | Timligt godt och ewigt wäl«.2 Poeterna ägnar sig
i dessa fall antingen åt att ännu en gång hylla adressaterna för andra
egenskaper än dygd – överförande resonemang – eller åt att hävda att dygd
egentligen är att följa kallelsebudet – definierande resonemang.
Skillnaderna mellan att hylla handelsmännen för att de lytt kallelsebudet
och för att de inte förbrutit sig är i vissa avseenden inte särskilt stora. I båda
fallen är det fråga om att poeterna griper tillbaka på lagetiska – i detta fall
särskilt kristna – föreställningar. Detsamma gäller i varje fall inledningsvis
också för den tredje hyllningsstrategin.

Från och med ungefär 1670-talet framträder ytterligare en strategi som ska bli
särskilt viktig under 1700-talet. Poeterna lyfter fram att handelsmännens
framgångar varit andra människor till nytta. Inledningsvis hävdar de ganska
blygsamt att förmögenheterna varit själva förutsättningen för deras stora
frikostighet eller barmhärtighet mot de behövande. »I thet Hann kläde sålt
med Kläde Oklädde klädt«, som en poet uttrycker det, »Ok hulpit them i
nödh uppå alt giörligt sätt«.3
Denna strategi börjar redan under under andra halvan av 1600-talet ta sig
en mer självsäker form, när poeterna hävdar att en skicklig handel – om den
utförs med tanke på samhällets och inte den egna nyttans skull – mer eller
mindre automatiskt kommer medmänniskorna till del. Särskilt möter dock
sådana argument i det sena 1700-talets diktning, som när en handelsman
hyllas för att »Rikets väl var all dess vinst«.4 Till viss del kan strategin betraktas
som en variant på den första. Genom att framhäva att handelsmännen varit
givmilda eller bedrivit sin handel med samhällsnyttan för ögonen tjänar
skrifterna också som argument för att de inte stulit eller bedrivit oärlig handel.
Så småningom drivs dock argumentationen ännu längre, och poeterna
sätter ett likhetstecken mellan framgångsrik och samhällsnyttig handel, mer
––––––––
1
2
3
4

1679.6.29.
1774.9.5.
Lucidor SD, s. 355.
1773.9.23a.
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eller mindre oavsett vad som varit handelsmannens syfte. Tydligt uttrycks
tanken när en poet beskriver en handelsman som »endast genom näringars
förnuftiga idkande, gagnat sitt Fosterland«.1
I de ovanstående fallen griper diktarna ibland tillbaka på det kristna kravet
på barmhärtighet mot nästan. Det rör sig då om överförande eller – om
poeten menar att detta är dygd – definierande resonemang. Men när strategin
är som mest radikalt utformad och samhällsnyttan följer på den framgångsrika
handeln oavsett köpmannens intentioner griper poeten i själva verket tillbaka
på den aristoteliska definitionen av dygd. Därmed är det fråga om att poeten
beskriver handel – inte dygd – på ett nytt sätt. Det är handelns inneboende
kvaliteter poeten laborerar med; det är fråga om kvalitativa resonemang. Det
betyder att handelsmännen gör anspråk på dygd i den gamla aristoteliska
bemärkelsen, den som tidigare framför allt gällde för samhällets toppskikt.
Men det stannar inte vid detta. Segern är inte vunnen förrän motståndaren har
lämnat sin plats.

I 1670-talets handelsmannatryck möter på något ställe resonemang som går ut
på att verklig moralisk storhet inte kan vara förbehållen adeln eller andra
förnämare medborgare. Vissa hävdar att döden gör alla lika, och att frälsningen
inte beror på jordiska bedrifter. »Ty är förden skul Säll/ och vpfyld med stor
Frögd«, som det står i en skrift, »Den Menniskia som är och blijr i Gudi
nögd«.2 Ibland framhålls till och med att varje försök att vinna jordisk ära är
förkastligt i Den Högstes ögon. En hyllning kan då ta fasta på att »Alt
werldzligt loff han städze har förachtat«.3 Men strategin tar sig också mindre
allvarliga former, som när en bröllopsdiktare förklarar att alla män förenas i ett
avseende: »Att wij Qwinfolck hålla kiär«.4
I denna typ av skrifter finns fröet till en utmaning mot hela den
aristoteliska föreställningen om dygd, en utmaning som under 1770-talet
skulle blomma ut i ett starkt betonande av uppriktighet och äkthet, och som
underkände stora delar av det aristoteliska dygdebegreppet. Vid denna tid
hävdar poeterna ofta att dygden – den sanna dygden – inte leder till ära. Den
––––––––
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1774.7.12.
1679.5.1a.
1671.9.24.
1678.4.7.
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har ingenting med krigiska eller lärda bedrifter att göra, och den är egentligen
inget man kan lära sig. Men det är heller inte fråga om den stoiska dygden –
att upphöjt dra sig tillbaka för att i frid kontemplera över tillvarons tomhet. I
stället handlar det om att stilla bidra till samhällets nytta, att möta familj och
vänner i uppriktig och öm vänskap, och framför allt om att inte vilja glänsa
med sin dygd. Dygden skall vara något som finns i hjärtat, en äkta – inte
invand eller inlärd – egenskap. Det är nu en handelsman kan hyllas för att han
var skild från »Den. Farliga. Äran.«1 En annan beröms för att han arbetat
under »flit och bemödanden, med samma stillhet, som en bäck vattnar en
äng«.2 En intressant aspekt av detta är att poeterna framställer handelsmännens
äkta dygd som uppriktig eller ärlig. Dessa egenskaper knöts i särskilt hög grad
till handelsmännen redan i 1600-talets tillfällespoesi, men då handlade det om
att bevisa att handelsmännen inte varit lögnaktiga eller giriga i sina
köpenskaper. Nu betyder uppriktighet något annat, och har att göra med
framställningen av dygden som en inre kvalitet, motsatt de aristokratiska
dygder som leder till ära. Just den egenskap som tidigare ålades handelsmännen
som ett krav mot bakgrund av deras påstådda lögnaktighet, har nu blivit
dygdens själva kärna. Därmed utestängs i stället många andra från begreppet.
Ty här har begreppet dygd fått en ny innebörd som inte endast tillåter
handelsmännen att använda det om sig själva. Det stänger också ute andra
grupper; krigare, politiker eller ämbetsmän med sikte på att vinna ära göre sig
icke besvär. Och därmed är situationen en annan än vid 1600-talets början.

Det är känt sedan länge att innebörden av begreppet dygd förändrades – i
varje fall i dagligt tal – från 1600-talets början till nutid. Tillfällespoesin kan ge
en nyckel till hur denna förändring gick till. De strategier som tillfällespoeterna
använde sig av för att hylla handelsmän kan betraktas som faser eller stadier i
denna utveckling – utan att vi därmed säger att förändringen beror på
tillfällesdiktningen. Först och främst är det tydligt att förändringen sker
utifrån, genom att nya betydelser tillförs begreppet medan de gamla lever kvar.
I adelsmannadiktningen från 1770-talet möter fortfarande ofta det gamla
aristoteliska dygdebegreppet mer eller mindre oförändrat. För det andra består
––––––––
1
2

1770.2.4.
1774.7.12.
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nyheterna sällan i några radikala moraliska omvärderingar. Snarare är det så att
de nya inslag som tillförs dygdebegreppet redan tidigare betraktats som
moraliska kvaliteter, men kanske inte som dygder i egentlig mening.
Förändringen sker alltså först genom att begreppet dygd vidgas till att åsyfta
fler egenskaper än tidigare. Det blir om man så vill mindre specifikt, mindre
tydligt och entydigt. Först därefter gör sig röster hörda som vill exkludera de
äldre föreställningarna, och därmed så att säga krympa begreppets syftning.
Det är också slående att de tillfällespoeter som hyllar handelsmän ofta
griper tillbaka på en kristen lagetik, snarare än på en dygdeetik i egentlig
mening. Nästan oavsett vilken av argumentationsstrategierna poeterna väljer,
så tycks de framför allt vända sig till den lutherska läran för att underbygga
sina framställningar av goda handelsmän. Detta är särskilt förvånande eftersom
Luther själv, och många av hans uttolkare, ställde sig skeptiska till handel som
sådan. Om poeterna hade velat fanns det betydligt mer handelsvänliga läror att
vända sig till för att finna argument. Men det är tydligt att det framför allt är
den kristna etiken som har fått utgöra grundmaterial när dygdebegreppet
förändrats. Detta är troligen av stor betydelse för att förstå hur förändringen
kom att ta sig uttryck. För genom att kristna lagetiska ställningstaganden kom
att föras in som en del av dygdebegreppet förlorade det en del av vad som
måste kallas dess produktiva kraft. Därigenom flyttades begreppets centrum
från aktiva egenskaper till passiva, från förmågor till laglydighet. Därmed har
dygden förändrats till den grad att begreppet inte har mycket gemensamt med
den »duglighet« som är dess etymologiska ursprung.
Men det är också möjligt att urskilja en långsam förskjutning i fråga om
vilken sorts argument tillfällespoeterna valde att hämta ur den lutherska läran.
Från början var det framför allt lydnaden mot budorden som poeterna tog
fasta på. Därefter blev det allt oftare kallelseläran med dess betoning av varje
människas plikt att arbeta flitigt i sitt yrke, och samtidigt betonades kärleken
till nästan allt starkare. Under 1700-talets senare del är det till stor del
pietistiskt influerade tankar om att ett omvänt hjärta yttrar sig i äkta dygd som
ligger till grund för hyllningarna. Steget från det första till det andra av dessa
stadier innebär ingen genomgripande förändring. I båda fallen är det framför
allt plikten och laglydigheten som ställs i centrum. Skillnaden består i att
plikterna i den senare riktar sig mot nästan och mot arbetet. På samma sätt är
steget från det andra till det tredje stadiet inte heller stort, i båda fallen gäller
det i viss mån förmågan att inte fästa sig vid världens frestelser eller plågor
utan i sitt hjärta rikta in sig på att hjälpa medmänniskorna och älska Gud.
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Men steget mellan det första och det sista av dessa stadier är däremot mer
avgörande, och de tre stadierna är därför viktiga att hålla isär för att förstå
dygdebegreppets utveckling. För på lång sikt betyder det att poeterna vänt sig
från relativt sett yttre egenskaper som laglydighet och plikt till att fokusera
handelsmännens inre – och detta är viktigt – osynliga kvaliteter. Det innebär
nämligen att begreppet dygd genomgått en ganska betydelsefull förändring.
Från att ha varit en prydnad, som saken kunde uttryckas av Per Brahe
omkring 1580, har det blivit något som helst inte skall synas, och åtminstone
inte visas upp. Ett sätt att uttrycka förändringen är att dygden gått från att
vara offentlig till att vara i grunden privat.
Från början av 1600-talet fungerade tillfällesdiktningen – i synnerhet för
aristokratin – som ett verktyg för att representera adressatens dygd. Men 1770talets skrifter hävdar ibland att dygden inte skall – eller kan – representeras.
Om man tar handelsmannadikternas egna argument på allvar, innebär det att
hyllningarna egentligen förlorar sitt existensberättigande. Jürgen Habermas
har med utgångspunkt i Goethes Wilhelm Meister formulerat skillnaden
mellan adelsmannens och borgarens speciella sätt att vara: »Adelsmannen är
vad han representerar, borgaren är vad han producerar«.1 Formuleringen fångar
ganska väl skillnaden mellan adelsmannens dygd och handelsmannens.
Dygden fungerade i 1600-talets tillfällesdiktning ofta som en del av adelsmannens
representation. I vissa av 1770-talets handelsmannadikter hävdas att sådan
dygd som visas upp (eller representeras) egentligen inte är dygd, utan last. De
ideliga påpekandena om att dygden skall vara stilla kan därmed betraktas som
en kritik som inte bara riktar sig mot en äldre uppfattning om dygd utan
också mot adeln. I stället för man fram sådana egenskaper som tyst bidrar till
samhällets nytta.
Men kritiken drabbar egentligen även tillfällesdiktningen. Det är slående
att tillfällespoeterna allt oftare helt koncentrerar sig på att framställa sina egna
känslor inför den beskrivna händelsen i stället för att visa upp adressaternas
dygder. Det ser också ut som en tanke att produktionen av braskande
separattryckta skrifter under de följande åren skulle rasa eller övergå till mer
blygsamma publiceringsformer. För om poeterna skulle ta sina egna
påståenden på fullt allvar, och dygd verkligen är att inte visa sin dygd, då
måste tillfällesdiktningen tystna.
––––––––
1

Habermas 1984, s. 25.
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Occasional poetry was the most important kind of literature in the Swedish
seventeenth and eighteenth century. This is certainly true in quantitative
measures, but also, it seems, in the eyes of the poets themselves, who often
regarded their occasional poems as their primary production. Originating in
the classical rhetoric genre of epideictic oratory, it became popular as a result
of the classical interests of the Renaissance humanists, and was imported to
Sweden in the middle of the sixteenth century. At first, the custom was
established at the court and in the academic world, but it soon came to play a
significant part in the spectacular ceremonies of weddings, funerals and other
important events in the lives – and deaths – of the entire social elite. The
custom grew more and more popular: in the 1760’s, at least one separate
occasional verse was printed daily, until the production suddenly dropped in
the 1780’s.
Occasional poetry was a part of a culture marked by its conspicuous
consumption, a society in which political and social power was based not only
on birth, but on representation, a society in which a nobleman was to adapt
his expenditure to his social position. Therefore, to be honoured with
occasional poetry at important events was almost indispensable for anyone
who aspired to social authority. It was one of many articles of luxury that had
to surround the lives of the powerful.
But perhaps even more important than conspicuous consumption, at least
in theory, was the idea that societal power was ultimately based on virtue
(dygd). This idea was also classical in origin, but it was emphasized again and
again by Swedish political thinkers in the seventeenth century. Thus anyone
striving for power had to demonstrate that he possessed this valuable quality.
Here occasional poetry played another important role. Its major function was
to bestow honour on the addressee, and virtue was therefore one of its key
concepts. This was not only enforced by tradition and the exemplary poems
that served as the poets’ models, but also in the rhetorical and poetical treatises
that were used in higher education and which the poets could draw on when
writing a poem for a funeral or a wedding.
The double representative functions of occasional poetry – as a part of
luxurious extravagance and as a means of representing one’s virtue – connected
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it primarily with the aristocracy or at least with society’s more prominent
groups. But the first poems directed to merchants came as early as in the first
decade of the seventeenth century. This group was neither very large nor very
important at the time. The Swedish economy was still based on agrarian
production and was to remain so for more than two centuries, despite the
Crown’s continuous efforts to strengthen the country’s trade. Trading was itself
regarded with suspicion, and the merchants were assumed to be prone to one
of the cardinal sins, greed.
Against this background, it is interesting to study occasional poetry
directed to merchants, especially with respect to how the poets argue to show
that a certain merchant can be regarded as a model of virtue. How do the
poets use the concept of virtue to make it fit a tradesman? Does their use
change in any way from the first occasional poems in the early seventeenth
century to the end of its heyday, in the 1770’s? This is the main question posed
in this thesis.
The focus of attention is therefore the argumentative strategies used by the
poets. The approach I use is to employ systematically the classical rhetorical
notion of four different kinds of argumentation, as described for example, in
Cicero’s De Inventione. If the issue is, for instance, whether a certain merchant
was virtuous or not, the orator can first try simply to prove or disprove the fact
(a conjectural argument). If this does not work, he may claim that the concept
of virtue must be (re-) defined in a way suitable for the merchant (a
definitional argument). Next, the orator may try to describe the person in a
(new) way to make the description fit the already established concept of virtue
(a qualitative argument). If none of these strategies seem to work, the orator
may try to transfer the issue to another area, and claim, for example, that the
merchant in question may not be virtuous, but is, say, law-abiding (a
translative argument).
To be able to distinguish between these different categories, it is necessary
first to study how the concept of virtue is used in the main part of occasional
literature, the prints directed to people other than merchants. Only by
reconstructing the »typical« argumentation of these texts is it possible to
determine if and when poets define the concept in a different way when
writing in praise of tradesmen.
But attention is also directed to what kind of ideas the poets use to justify
their arguments, what kind of ethical concepts they use to construct their
complimentary poems. The task must then be to establish from where, from
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what kind of ethical system or tradition, the poets writing for merchants
generally take their material, and if this in any way differs from when they
direct their poetry to others. For this reason, it is also necessary to outline the
dominant moral systems of the Swedish seventeenth and eighteenth century.
The thesis is divided in three parts. The first is concerned with the
situation before 1650. The second part deals with the 1670’s – the first
quantitative peak of occasional poetry and also a time when merchandise itself
was hotly debated. The final part deals with the 1770’s, when the production
reached it’s highest peak, but also the final years of occasional poetry’s greatest
prevalence. Each part consists of a reconstruction of the moral and ethical
debate of the period, an overview of the occasional poetry written for others
than merchants and, finally, an analysis of the poems written in homage of
tradesmen.

Part One: The Period Before 1650
The ethical debate in seventeenth century Sweden mainly consisted in a
conflict between an Aristotelian and a Stoic conception of virtue. Here I use
the concepts in a very wide sense, not only for writers allegedly influenced by
either one of these schools, but as ideal types. The Stoics regarded virtue as the
ability to detach oneself from all political or other earthly endeavours, to
withdraw from politics, untouched by ambition, and thereby to accomplish
inner peace. The Aristotelians, on the other hand, took the opposite view.
They regarded virtue as an active personality trait, a quality serving to
promote society’s prosperity in a public office or as a military officer. The main
virtues were all connected to the ability to perform one’s public tasks. An
officer, for example, was to show outstanding courage, while a scholar was to
be notable for his learning and wisdom. The citizens could achieve virtue by
training and studying until it was acquired as a habit. But while the citizens’
virtues were vital to the flourishing of society, they were also beneficial to the
virtuous themselves. Virtue helped him (and only very rarely her) attain
earthly success, wealth and, above all, honour.
Parallel to the Stoic and Aristotelian virtue ethics, however, there existed a
Christian law concept of virtue. This was built on the Lutheran condemnation
of Aristotelian ethics as worldly and individualistic or even egoistic. Lutheran
ethics, again understood in a broad sense, focused not on virtues but on laws.
Good morals consisted not in showing any specific personality traits, but in
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obeying the laws given by God. These laws not only consisted in the Ten
Commandments, but also all earthly laws and societal order in itself. Here, the
specific Lutheran conception of vocation is important, the belief that to work
hard in (almost) any kind of earthly profession can be regarded as a religious duty.
At the beginning of the seventeenth century, the Aristotelian concept of
virtue was remarkably dominant in Swedish occasional poetry in general.
Again and again, the poets praise noblemen, officers and scholars for their
successful careers, for performing their tasks, whatever their professions, with
ingenuity and wisdom, and thereby conferring honour upon themselves and
prosperity upon society. In a slightly less striking manner, the same is true for
poems written for women, priests, influential artisans and other burghers.
There is one exception: merchants.
Only four occasional verses written for merchants in Swedish before 1650
are preserved. On the other hand, these differ in a general and obvious way
from other occasional poems from the same period. Here the poets never
speak of the addressees’ virtues in an Aristotelian (or Stoic) manner. Instead
they focus on how they have not broken any laws or in any way done harm to
their fellow humans. The poets can be said to use translative argumentation,
they transfer the question to other areas. The poems can in many ways be
regarded as defences of the merchants rather than actual homages. For the
most part, the poets turned to Lutheran ethics for their arguments, and they
seem to focus primarily on the fact that the merchants have not violated the
Seventh and Eight Commandments, »Thou shall not steal« and »Thou shall
not lie«.

Part Two: The 1670’s
The Swedish moral philosophical discussion did not change radically during
the seventeenth century. The main traditions remained Aristotelian and Stoic
virtue ethics and the Lutheran »legal« ethics. But along with these, there were
new economic doctrines and theories of state, most notably mercantilism and
natural law, both of which also attached great significance to virtues. These
doctrines did not establish a new set of virtues. They did, however, regard
trade with a higher esteem than the older ethical traditions, since they
considered economic wealth to be based on a positive balance of trade. For
this reason, trade in itself was slowly winning respect.
These developments, however, had little impact on occasional poetry. In
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general, the poets still used the Aristotelian concept of virtue to construct their
poems, except when addressing merchants. Here mistrust of tradesmen was
still strong, and most poems can be regarded as replies to an implicit
accusation of greed, theft or dishonesty. Therefore, it is perhaps natural that
the poets often turn to the Lutheran legal concept of ethics for arguments,
claiming that the merchants in question have not broken the commandments,
laws or harmed their neighbours. One important difference here is that the
poets now use the term virtue to describe this quality. Therefore they now use
definitional rather than, as earlier, translative argumentation in order to
construct their poems.
But this is not the only new aspect of merchant poetry in the 1670’s. In
some prints, the poets also state that the merchants have shown remarkable
charity by donating funds to the poor or to the church. In some cases, even a
tradesman’s economic success can be regarded as something honourable, that
is, as a condition for his donations. Of course, these features are consistent
with Lutheran ethics, and the poets often tie their narrations to the Christian
concept of charity.
In very few poems, the argument is taken further, and success is regarded as
honourable in itself. Sometimes the poet does not give any special reasons for
this view. In other cases, the poets draw on the Lutheran concept of vocation,
arguing that to work diligently is to follow Gods commandment. Other times,
the idea is legitimised by reference to the assumption that economic
achievement is good for society if the tradesman acts with society’s interest in
mind, and not his own. The poet then naturally stresses that the merchant in
question always put the interests of the country before his own. The difference
between these poems and the others must not be exaggerated, however. In
important respects, the poets emphasise the same qualities, in particular, that
the merchant was not given to greed.
While the poets so far can be said to use definitional argumentations,
broadening the concept of virtue to include elements of Lutheran ethics, there
are some poems in which we find a more thorough rethinking of the concept.
Here the poets call into question some key notions of Aristotelian ethics,
claiming that virtue never can be performed in order to gain glory or honour,
that virtue is a gift from God and therefore can never be acquired as a habit,
that virtue can never be connected with any specific occupation or any specific
social status, and, finally, that virtue has nothing to do with performing ones’
earthly duties. Instead, virtue is supposed to be directed toward God, and
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consists in turning away from social strife rather than successfully participating
in it. Obviously, these texts draw on both Stoic and Lutheran concepts of
ethics, but the main point is that they present a challenge to Aristotelian
ethics, in effect narrowing the concept of virtue. The different elements of the
challenge are seldom found together in one text from the 1670’s, and the
challenge was never very strong. But it continued to exert ever increasing
influence on the occasional poetry of the following century.

Part Three: The 1770’s
Moral philosophy was intensely debated during the eighteenth century. Most
significantly, natural law came to dominate Swedish ethical discussion.
Religion thus lost some of its influence on ethics. This did not mean that
Swedish moral philosophy was secularised. Christian faith, for example,
continued to play a central role, but first and foremost as one of many virtues
the citizens had to demonstrate in order to maintain a flourishing society.
Where God’s glory, or at least God’s will, was earlier regarded as the main
reason for being virtuous or morally good, the prosperity of society now
became the main purpose of ethics. This notion of moral philosophy, of
course, has links with Aristotelian virtue ethics. But it also opens up for a
more radical reinterpretation of ethics, in which any personal trait that can be
shown to benefit society may be regarded as a virtue. Inspired by Bernhard de
Mandeville’s Fable of the Bees. Or Private Vices, Publick Benefits, this view was
sometimes put forth in Swedish economic writing, especially during the
1760’s. When combined with the idea that trade always benefited society, the
result was sometimes the idea that the merchant’s virtue consists simply in
being successful.
At the same time, Lutheran moral philosophy was influenced by pietism
and adopted some of its key features. First, greater stress was laid on the
conversion of the Christian and on the virtues that were believed to characterise
the true believer. Secondly, one's relation to family and friends was made the
focus of attention, which meant that character traits such as affectionate and
sincere love and friendship became important. Thirdly, the Lutheran ethics of
vocation were radicalised, meaning that not only assiduity but also pure skilfulness
were regarded as aspects of a Christian’s duties towards God. Economic success
could hereby be thought of as a divine reward for true Christianity.
All and all, the new developments meant, at very least, that trade in itself
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came to be regarded with higher esteem in both the Aristotelian and Lutheran
ethical traditions.
In occasional poetry in general, however, the traditional Aristotelian
arguments still dominated. This is especially true with regard to poems for the
nobility, while poems addressed to less prominent members of society are
often more difficult to categorise. The difference between merchant poems
and others seems to have become somewhat unclear.
Interestingly, the poetry written to honour merchants contains examples of
all the different argumentative strategies that were used in the seventeenth
century. We can still find poems concentrating mainly on defending the
addressee from a (tacit) suspicion of greed. Here the aim still seems to lie in
proving that he has not broken any laws or commandments. There are also
poems concentrating on showing that a merchant has benefited society, either
by being charitable, by always trading with the country’s best in mind, or
simply by being successful and thereby adding to the wealth of the nation.
But most significantly, the challenge to Aristotelian ethics is broadened and
deepened. The four different elements of critique singled out in part two now
return, but often in one and the same poem. Even more radically, the concept
of virtue is actually redefined, mainly by emphasising honesty or sincerity.
Sincerity is addressed on four levels in the occasional poetry of the 1770’s.
First, and most plainly, the virtue of sincerity in all its aspects is promoted.
The merchants are praised for being sincere in their relation to friends and
family and for being sincere (that is, honest) in their trade. Second, true virtue is
described as silent, beneficial and modest, in contrast to grand achievements,
such as those on the battlefield or in politics. Third, the poets emphasize that
virtue itself has to be sincere, and not only demonstrated or feigned. It has to
be rooted in a truly virtuous heart (the word »truly« is used repeatedly in these
contexts). This means that virtue itself turns into a more or less invisible
quality having absolutely nothing to do with honour or glory. Rather, the
opposite is true, namely, that glory and honour are taken to be sure signs that
a person is not virtuous. Fourth, perhaps as a direct consequence of the
foregoing, the poets devote great energy to showing that the poems themselves
are sincere, and not intended to bestow honour or glory on the addressee, but
are rather an impromptu expression of grief or happiness at the occasion.
In all of these respects, the poets use ideas or arguments from different
ethical (and perhaps, in the last instance, also aesthetic) traditions. But
notably, once again, many of them can be traced to Lutheran theology.
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In occasional poems dedicated to merchants in the 1770’s, the concept of
virtue is used in a less precise manner than ever before. The strategies
described above are seldom used one at a time, but are often combined in one
and the same poem. To use the concept of virtue in praise of a merchant,
however, can now hardly be described as problematic. But if this is to be
understood as something of a victory on behalf of the merchants, it also raises
a few new problems. First, if virtue is an inner, almost invisible quality, then
almost anyone can claim to possess it. Therefore, it can no longer serve as a
basis of social or political power. Second, if true virtue is not to be
demonstrated or displayed, then occasional poetry becomes unnecessary or
even immoral. To take these problems seriously would mean, of course, that
neither occasional poetry, nor virtue in itself, could be the instruments of
power they were in the seventeenth century.

270

Källor och litteratur

Svenskspråkiga tillfällestryck till handelsmän
Bibliografin omfattar tryck i original och fotografiska kopior (även i avhandlingen ej
anförda skrifter) ur UUB:s samlingar av »personalverser till enskilda« inklusive supplement.
Förteckningen omfattar samtliga återfunna svenskspråkiga handelsmannatryck från före
1650, åren 1670–1680 och 1770–1779. Dessutom förtecknas övriga anförda tillfällestryck till
handelsmän. Uppgiven författare eller pseudonym anges inom parentes. När
författaruppgift saknas anges om nödvändigt skriftens titel (tit) eller första radens första ord
(1r). Formatbeteckningarna anger hur trycken bundits på UUB. Ett fåtal skrifter från
Kungliga biblioteket i Stockholm och Jämtlands länsbibliotek i Östersund har också
infogats. Dessa anger i stället förkortningen KB respektive JLB. Till skillnad från bruket på
1600-talet har kvinnor i UUB:s katalog förtecknats under makens namn. Min förteckning
följer i stället trycken. Inom klammer anges uppgifter som saknas i trycket men som kan
hämtas till exempel i andra tryck från samma tillfälle eller i en handskriven anteckning på
trycket (vilket anges med förkortningen fhi).
Den upphöjda bokstaven efter adressatens namn anger vilken eller vilka
yrkesbeteckningar som ges på skriftens titelsida. (V=vandlingsman; H=handelsman,
handlare, vinhandlare, osv.; G=grosshandlare, grosseur, vingrosseur osv.; K=köpman, fiskköpare, osv.; Kr=krämare, kryddkrämare, osv. B=bokhandlare Ö=övriga samt utländska
beteckningar).
Be = Begravningsskrift
Br = Bröllopsskrift
Ly = Lyckönskningsskrift
1607.11.15 Br Erik [Jngemunds]onH–Margareta [Nilsdotter] (Arinol. Johannis
Schult) KB [kopia på UUB 2:o]
1643.12.3 Br Nicolaus LaurentiiÖ–Christina [Olofsdotter] (Olaus P. Helsingh
Gevalensis, Johannes Fernæus Gest., Wilhelmus Safflon Gevalensis) 2:o
1645.2.16 Be Hieronymus KrögerH, Brita Eriksdotter (O.S.L.P. in Borgh) 4:o
1648.2.2 Br Mårten GulrichsonH–Anna Andersdotter (Ericus Laurentii
Ach[»apius?« fhi.]. Arosiensi) 2:o
1670.11.30 Br Daniel Oloffsson HoffmanH–Christina Andersdotter Lund (Gode
Wän) 2:o
1671.2.23 Br Tidik GunnarssonH–Barbara Dejn (Peter Örnklow Torpensi, Stephan
Örnklow Torpensi) 2:o
1671.3.7 Br Martin NymanH–Margaretha Blom (Nicol. Tibl. Scalig., Hendrich
Blum, Jacob Bluhm, Reinold Bluhm) 4:o
1671.4.9a Be Sven Bengtson (E. Carlholm) 2:o
1671.4.9b Be Swen Bengtson (Carolus Liedeman) 2:o
1671.5.2 Br Carl LeymanH–Catharina Olofsdotter Lundgreen (W. Rosenius) 2:o
1671.6.20 Br Olof HisingH–Sara Bergia (Deras wällwilligheetz/ Stadige Idkare) 2:o
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1671.9.24 Be Johan Peterson Thor MölnH (C.H.) 2:o
1671.12.7 Be Hendrich DavidtzH (C. Heringius, P.L., N.P.) JLB
1672.1.2a Br Reinholdt RückerH–Briita Christophersdotter (Iacobus Oloffsson,
Iohannes Oloffsson, Olaus Oloffsson [=brudgummens syskonbarn]) 2:o
1672.1.2b Br Reinholdt RückerH–Briita Christophersdotter (Olaus Brandt, O.G.) 2:o
1672.1.4 Br Johann KoopmanH–Anna Rattsach [Swartz] (S.R., E.S.) 4:o
1672.1.30 Br Lars Päder SonH–Margareta Petre (Ericus Odenius) 2:o
1672.2.24 Br Erick Olofsson FriskH–Karin Andersdotter Lund (J.L. Arnell) 4:o
1672.4.8 Be Johan von SawolandtH (Johannes Wadner) JLB
1672.4.10 Br Lucas HalwepapeH–Catharina Ericksdotter [Pederszon] (Johannes J.
Hed., Petrus Erici Hed.) 2:o
1672.6.12 Br Erik GöranssonH–Margareta Gregersdotter Siwerdtz (I. Printz, O.
Brandt) 2:o
1672.11.19 Be Thomas AndersenKH (I.B.) 2:o
1673.2.16 Br Erik Larsson QwastKH–Margareta Eriksdotter (J.L.A.) 4:o
1673.12.9a Br David FeiffKH–Anna Cleophas (Lars Fröling) 2:o
1673.12.9b Br David FeiffKH–Anna Cleophas (G.H.I.) 4:o
1674.1.6 Br Jöns NilsonKH–Margareta Nilsdotter Torger [Gewalensis] (Petrus
Torger, Nicolaus Torger) 2:o
1674.2.10 Br Ernest ErnestsonH–Christina Nilsdotter (Egen Deras Wän) 4:o
1674.3.8 Be Jöns MichelsonH (Joh. Grape) 2:o
1674.6.22 Be Lars DanelsonH (J.G.S.C.R., Jonas Aronis Cop.) 4:o
1674.7.28 Br Njels Hanson Törn[e]KH–Ursilia Anderssen (P. Höök, G.A.
[=brudens bror], T.A.) 2:o
1674.8.11a Be Jacob BrandbergH (Den Sahl. H.ns gode Wän) 2:o
1674[8.11.c] Be Jacob BrandbergKH (S. Westhius) 2:o
1674.9.27 Br Johan RynichH–Maria Bårg (anon) 2:o
1675.3.5 Be Anders AnderssonH (O.B.) JLB
1675.7.22a Br Martin GregoriusKH–Maria Bürgie Ha[n]szons Dotter [Åkerberg]
(Myrtenträdetz Nögachtigaste Skugga [=M.N.G.]) 2:o
1675.9.21 Br Andreas von BörgerH–Margareta Nilsdotter [Svensson] (O.R.) 2:o
1675.10.24a Be Arwid GudmundssonH (Cristophor Kalff) 2:o
1675.10.24b Be Arfwedh Gudmun[ds]sonH (Torerus Landtman) 2:o
1675.11.11 Be Michael DanielssonKH & Birgitta Michaelsdotter [gift Danielsson]
(A.W.) 2:o
1676.5.21 Be David LeyelH (Johannes Lindelius) 2:o
1676.6.18 Br Erick Erickson OrreKH–Catharina Larsdotter Burman (J. Burman, A.
Burman [brudens syskon]) 4:o
1676.8.8 Br Anders JonssonH–Margar. Maltsdotter (Henricus Kolthoff, Daniel
Fernelius, Joh. Petræus, Jonas Fernelius) 2:o
1676.9.10 Br Lars Anderson KrookKH–Margareta[»ia« fhi] Jütterbock (Nicandor) 4:o
1676.10.10 Br Nils Oloffson ÖhmanH–Margareta Skäning (Stäld och skrifwen) 4:o
1676.10 Br Jacob Jacobsson LäyelKH–Maria Mårtensdotter Kameker (Simon S.
Löfgreen den yngre) 4:o
1677.1.1 Br Johan RasmundsonH–Anna Nordlind (Jonas Amnelius) 4:o
1677.1.4 Br Jacob BuskagriusH–Christina Hansdotter (Som Brölloppet
Bijwijstade) 2:o
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1677.1.7a
1677.1.7b
1677.1.25
1677.2.25
1677.2.27
1677.4.29

Br
Br
Be
Be
Br
Be

1677.4 Br
1677.5.3 Br
1677.8.26 Br
1677.6.2 Br
1677.10.23 Br
1677.11.22a Br
1677.11.22b Br
1677.12.9a Be
1677.12.9b
1677.12.9c
1677.12.30
1678.1.27

Be
Be
Br
Br

1678.2.28
1678.4.7
1678.6.2
1678.6
1678.7.14
1678.9.29
1678.10.15
1678.11.26
1679.2.11
1679.2.23
1679.4.8

Br
Br
Be
Be
Br
Be
Br
Be
Br
Be
Br

1679.4.13a
1679.5.1a
1679.5.1b
1679.6.3

Be
Be
Be
Be

1679.6.17 Be
1679.6.29 Br
1679.7.22 Be

Daniel EliesonH–Sara Margareta Rödbeck (anon) 4:o
Petter [»Jonas« fhi] NornH–Margareta Nolting (J. Afver) 4:o
Erik Hanson BranderH (Oloff Lemwijk) 2:o
Anders JönsonH (O. och J.L.) 4:o
Päder Lars RyningH–Gördel Mårtensdotter Boos (stält och skrifwit) 4:o
Johan NilssonH & Kirstin Hansdotter (Jacobus Gummelius, Magnus
Frostmann [parets son]) 2:o
Daniel [F]riskH–Margareta Geenberg [OT ger »Trisk«] (Jonas Geene,
Johannes Geene) 2:o
Georg BergH–Elisabeth Clarman (Nymphernas Gladlynte Gäster
[Niclas Grijs Gevalensis]) 2:o
Peder Anderson BergH–Christna [!] Samuelsdotter Barck (J.
Hiortzberg) 2:o
Carl Hansson KruusKH–Catharina Jonsdotter Halenius (Nicandor
den Gladlynte [Niclas Grijs]) 2:o
Anders Larsson RemmerKH–Susanna Johansdotter Arbman (D.
Arbman) 4:o
Gert SpechtH–Catharina Cüper (Secundus) 2:o
Gert SpechtH–Catharina Küper (»Lähna Hwar Andra« [=L.H.W.],
Anthonius Küper) 2:o
Jost SchultzKH (Daniel Achrelius, Andreas Paccalenius, C. och C.,
Nicolaus Forzelius) 4:o
Jodoci Schultz (Laurentius Jonæ Forsselius) 4:o
Jost SchultzH (A. Merthen A.F.) 4:o
Segfrid Segfridson FiermanH–Brijta Olofsdotter Hielmer (J.C.) 4:o
Christian BredenbärgKH–Wendela Tuchtschär (eN Glad Gifware
[Niclas Grijs Gevalensis]) 2:o
Hendrich MackeiH–Anna Swensdotter Fahlman (H.R.) 2:o
Olof JönssonH–Sara Åkerblom (J.H., N. Celsius) 4:o
Peter PeterssonH (Samuel Westhius) 2:o
Lars AnderssonH (Samuel Westhius) 2:o
Måns PehrsonH–Catharina Jonsdot[ter] (Städse Ihogkommer) 4:o
Jonas Eriksson LundhH (Ol. Mörtt.) 2:o
Gerhardt WeberKH–Anna Margareta Metzger (anon) 4:o
Michel Nilson ForsmanKH (A. Boldin) 2:o
Jonas RooslijnKH–Maria Schultz (Astrilds Medhåldne Alster) 4:o
Sacharias JenderianKH (Gabriel Gråå) 2:o
Diedrick WittvogelGH–Regina Polckow (Oförtrutne Wälwilliare
[»Olaus Wexionius« fhi]) 4:o
Hinrich LangKH (N[iclas] Grijs) 2:o
Erik HansonKH (N[iclas]. Grijs) 2:o
Erik HanssonKH (Swen Kullman, Henrich Hansen) 2:o
Niclas PauschartzH (Andreas Hasselqwist, Olaus Lauræus, Noachus
Raulinius, Johannes Witstock, O.L.) 4:o
Oloff Oloffsson BåtkKH (Abrahamus Boldin) 2:o
Lars ChristophersonH–Anna Larsdotter Elvia (D.S.) 4:o
Niclas KederKH (Nicandor [Niclas Grijs]) 2:o
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1679.7.31 Br Anders Anderson BerghKH–Maria Jacobsdotter VVallinia (Stephanus
Laurentij Lodelius) 2:o
1679.9.14 Be Lars PedersonH (Uthi Abrahms Skööte) 2:o
1679.9.25 Br Herman Torwöst[e]KH–Catharina Tesslöfz (Jacobus Frischlinus, Joh:
Henr. Schæfer, Gustavus Gronovius) 4:o
1679.10.2 Br Nils Person GropmanH–Christina Danielsdotter Hilleman (Peter
Gr[opman?].) 2:o
1679.11.9a Br Petter BerggraffH–Chatarina Bergh (anon) 2:o
1679.11.9b Br Petter BerggraffH–Chatarina Bärg (Ny Gifftom [Niclas Grijs]) 2:o
1679.12.9 Be Wilhelm HelledagH (I Pennan) 2:o
1680.2.10a Br Hans BranderKH–Gunborg ZachrisDotter [Troilus] (Brudefolcketz
Bekante) 2:o
1680.2.10b Br Hans Brander–Gunborg ZachrisDotter [Troilus] (J.S.) 2:o
[1680.2.10.c] Br Johannes Brander–Gunborg [Zachrisdotter] Troilus (Jacob Troilus,
O. Tr.) 2:o
1680.2.25 Br Erik Johanson DaalgreenH–Anna Spalding (Bröllops Dagh) 4:o
1680.3.21 Br Jacob HindrichsonH–Margareta Hansdotter Hambelia (medh/
Präntad Hand Underskrifwin) 2:o
1680[6.3a] Br Petter KråkaH–Margareta Medeen (Erik Frykman) [Ot ger datum
1680.5.11] 2:o
1680[6.3b] Br Petter Kråka–Margareta Medenia (anon) [datum »3« för fhi »Maii«,
»Junj« fhi] 4:o
1680.6.3c Br Johan LjndhKH–Cicilia Pädersdotter Andæra (J. Ophinus) 2:o
1680.6.22 Br Wilhelm CuppH–Anna Margareta Zierell (anon) 2:o
1680.7.20 Br Jsaci Magni FjlmanÖ–Christina Unonia (N.M. Celsius, J. Celsius) 2:o
1680.11.10a Br Samuel KjersnerH–Brjta Njlsdotter (J.O.H.S.) 4:o
[1680.11.10b] Br Samuel KeürsnerH–Brijta Njlsdotter (Sändt Af een god Wän Från
Stockholm [=A.F.]) 2:o
1680.11.16 Br Hejnric WjtfootKH–Helena Festjn (Af Jungfrunes Wän) 2:o
1680.11.23 Br Balthazar SchultH–Sidonia Woltersdorp (På Aldra högste Wälwillige) 2:o
1692.11.9 Be Anders BörgesonH (S. Noring) 2:o
1693.5.14 Be Anthonie CleophasH (»Altijd Högdtförbundne«) 2:o
1695.10.15 Br Simon EekhaghKH– Elisabeth Isben (S.R.L. Alumnus & Jonas
Ekedahl) 2:o
[1695.12.29] Br Petter EekKH–Helena Margareta Schalenia (Lorentz Bergstedt)
[datum fhi] 2:o
1697.9.21 Be Daniel BehmH (J: K: & J: B:) 2:o
1698.1. Br Nils J. RudmanH–Anna Brask (E. Stenfält & A. Boll) 2:o
1698.5.15 Be Nills AndersonKH (J. Lidiin) 2:o
1770.2.2 Be Joachim Bervart GieseK ([sonen] Peter Giese) 2:o
1770.2.4 Be Anders BærG (anon) 2:o
1770.2[9a] Be Niclas MatsenG (tit »MINNES-STOD«) 2:o
1770.2.9b Be Niclas MatsenG (C.G.A.A.) 4:o
1770.2[9c] Be Niclas MatsenG (AF EN ANHÖRIG) 4:o
1770.2.9d Be Niclas MatsenG (En Sörjande Slägtinge [»Jan. Ab. Hulphers« fhi]) 2:o
1770.2.9e Be Niclas MatsenG (S.P.K.) 2:o
1770.2.9f Be Niclas MatsenG (S.H. Klewerström) 4:o
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1770.2.9g Be Niclas MatsenG (DES NÄRMARE ANFÖRVANT [»Lisette Kullman«
fhi]) 4:o
1770.2.9h Be Niclas MatsenG ([»Wallenstråle« fhi]) 4:o
1770.2.9i Be Niclas MatsenG (B. Öhrwall) 4:o
1770.2.9j Be Niclas MatsenG (1r »En älskad Son, En ömsint Wän«) 4:o
1770.2.9k Be Niclas MatsenG (tit »SÅNG-STYCKEN«) 4:o
1770.3.18 Br Martin LindströmH–Anna Margar[eta] Grönlund (C.L.G.) 4:o
1770.3.30 Br Carl Corn[elius] FaxeH–Jeanna Hel[ena] Frich (tit »Om Giftas är
lefwa à la Mode«) 4:o
1770.4.8 Br Erik Johan RöngrenH–Margareta Johanna Almgren (Johan Samuel
Tottie) 4:o
1770.4.10 Br Hindric StrandströmH–Anna Helena Böning (Contrahenternes goda
bekant) 4:o
1770.4.26 Br Friedrich van StockG–Dorothea Christina Nettelbladt (1r »Ädla PAR,
Er önskas lycka!«) 4:o
1770[5.15a] Br Lars LidebeckenH–Cajsa Lotta Rikman (Carl Carlsa i stora Norbyn) 4:o
1770.5.15b Br Lars LidebeckenH–Cajsa Lotta Rikman (EN VÄN J UPSALA) 4:o
1770.5.24 Ly HolménB (anon) 4:o
1770.6.24 Be Eric SiöbergH (anon) 4:o
1770.7.1 Br Johan BuchtH–Maria Christina Demander (I.D.) 4:o
1770.8.10a Br Lars Petter HülphersH–Sophia Elisabeth Wulff (1r »Hvem kan väl
klandra ödets lagar«) 4:o
1770.8.10b Br Lars Petter HülphersH–Sophia Elisabeth Wulff (1r »Ho vill ej lyckans
Högder vinna?«) 4:o
1770.8.24a Br Eric BrunerusH–Maria Christina Malander (Granngåßen) 4:o
1770.8.24b Br Eric BrunerusH–Maria Christina Malander (Jen DERES Wän) 4:o
1770.8.24c Br Eric BrunerusH–Maria Christina Malander (M.C. Strandell) 4:o
1770.10.11a Br Carl PalmH–Sara Sofia Westerberg (C.J.H.) 4:o
1770.10[11b] Br Carl PalmH–Sara Sofia Westerberg (tit »Några Fägne-Qwad | Skrefne
på ett Blad«) 4:o
1770.12.13 Be Abraham HülphersH (Abrah[am] Abr[aham]son Hülphers, Daniel
Hülphers Abr[aham]son Lars P. Hülphers [mfl.]) 4:o
1770.12a Br Jöns BrunbeckH–Christina Margaretha Linroth (J.S.S.) 4:o
[1770].12b Br Jöns BrunbeckH–Christina Margaretha Linroth (tit »E litan e
Grubbelering«) 4:o
1770.12c Br Johan SarlinH–Maria Carlotta Brehmer (Brude-Parets Upriktige
Wänn) 4:o
1770.12d Br Olof SvahnH–Judith Ståhle (tit »Et glatt Bröllops-Lag«) 4:o
1770a Br Eric BrunnerusH–Maria Christina Malander (Jacob Brunnerus) 4:o
1770b Br Carl Gottfrid SchindlerB–Maria Lobiller (Johan Benjamin Blume) 4:o
1771.3.27a Be Carl MalanderH (Daniel Ekelund) 4:o
1771.3.27b Be Carl MalanderH (A.F.N.) 4:o
1771[4.21a] Br Bernhard Wåhlberg LarssonH–Catharina Soph[ia] Hollsten (J.E.H.)
[OT har datum 03] 4:o
1771.4.21b Br Bernhard Wåhlberg LarssonH–Catharina Soph[ia] Hollsten (1r
»Födas, växa, lära, giftas,«) 4:o
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1771.5.19 Be Batsser Nilson SiöborgH ([barnen] Helena Siöborg och Nicolaus
Jacob Siöborg]) 2:o
1771.6.16 Br Nils HållmanH–H.M. Bredstrand (O.R.[vän och släkting]) 4:o
1771.6.27 Be Hans EckhoffH (J.S.S.) 4:o
1771.7.31a Be Gertrud [g.2 Molis] g.1 Långa (C.E.) 4:o
1771.7.31b Be Gertrud g.2 MolisH [g.1 Långa] (tit »SORG-RUNOR«) 2:o
1771.8.8 Br Enoch LindahlH–Anna Cari Ljung (anon) 4:o
1771.10.8 Br Carl Ludvig TodeG–Maria Christ[ina] Herpel (J.F. Sellroth) 4:o
1771.10.17 Br Olof HörningH–Anna Greta Gevallin (Laur. Jac. Berlin) 4:o
1771.10.22c Br Christian HebbeG–Maria Palm (J.F. Sellroth) 4:0
1771.10.[22d] Br Christian HebbeG–Maria Palm (1r »Alt hvad TÄCKT, hvad ÄDELT,
RIKT och DYGDIGT heter!«) 4:0
1771.10[29a] Br Peter ÖbergH–Brita Catharina Starck (En Vän) 2:o
1771.10.29b Br Peter ÖbergH–Brita Catharina Starck (Them Hwilka nu i långan tid
fruktlöst klagat öfwer Sitt lidande) 2:o
1771.11.10 Br Nathanael NyströmssonH–Hedvig Juliana Lindström (1r »Vår
ungdoms glada mål«) 4:o
1771.11.19a Br Henric HebbeÖ–Juliana Collvin (J.P.B.) 4:o
1771.11.19b Br Henric HebbeG–Juliana Collvin (1r »När sinnens öma drifter lyda«) 4:o
1771.11.20 Be Adolph Fredric HultmanG (anon) 4:o
1771.11.21a Br Carl HolmH–Christina Björling (CONTRAHENTRENÆS
BEKANTA WÄN) 4:o
1771.11.21b Br Carl HolmH–Christina Björling (1r »Handla slugt, ta skälig winning«) 4:o
1771.11 Br Axel Pehr MörckH–Marta Catharina Höckert (Dess Wän) 4:o
1771.12.6a Br Friedrich NeuendorffH–Sophia Charlotta Ekholm ([brudens bror]
Johannes Ekholm) 4:o
1771.12.6b Br Friedrich NeuendorffH–Sophia Charlotta Ekholm (B.C.T.) 4:o
1771.12.26a Br Herman LindahlH–Magdalena Christina Leopoldt (anon) 4:o
1771.12.26b Br Herman LindahlH–Magdalena Christina Leopoldt (J.S.S.) 4:o
1771 Br Eric LidbergH–Maria Enerot [skriften har feltryckt ’Ekerot’] ([L.W.P.
eller L.W. eller L.?]) 2:o
1772.1.26 Be Swen BrunH (J.G.B.) 4:o
1772.1.30 Be L. NorströmH (C.G.H.) 4:o
1772.2.20 Br Johan N. BillborgH–Catharina Greta Frisk (1r »I fordna werldens
gyllne dar«) 4:o
1772.2.28 Be Friedrich NeuendorffH (N.) 4:o
1772.3.29 Be Olof HolmgrenH ([svågern] P.F. Hedberg) 4:o
1772.4.21 Br Arvid EngströmH–Anna Foraeus (1r »Vinter, hasta från wår Pol«) 4:o
1772.5.1a Br Nils LidbeckH–Maria Hellenberg (S.B.) 2:o
1772.5.1b Br Nils LidbeckH–Maria Hellenberg (tit »Pro Memoria«) 2:o
1772.7.2a Br Johan ÖstermanH–Beata Christina Holler (L.B.) 4:o
1772.7.2b Br Johan ÖstermanH–Beata Christina Holler (1r »Förnuftets öga skåda,
se«) 4:o
1772.7.5 Br Johan RobergG–Djurberg (1r »När Herden gjer sin frukter Blommor«) 4:o
1772.7.9 Br Roland SchröderG–Hedvig Tottie (tit »Herda-Qwäde«) 4:o
1772.9[3a] Be Issac ClassonG (C.G.K.) 4:o
1772.9.3b Be Issac ClassonG (Lars Westrin) 4:o
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1772.10.27a Br Carl Christopher ArvidsonG–Catharina Charlotta Von Langenberg
(H.C.M.) 4:o
1772.10.27b Br Carl Christopher ArvidsonG–Catharina Charlotta Von Langenberg
(J.T) 4:o
1772.11.26 Br Carl Aron BorgH–Chr[istina] Maria Norström (1r »Du Vänskap!
mensklighetens heder«) 4:o
1772.12.6 Br Carl Gustaf LindskogH–Hedvig Hultman (anon) 4:o
1772.12.11a Br Johan KretzbergH–Anna Catharina Norberg (1r »Hwi skall min bästa
tid och ålder«) 4:o
1772.12.11b Br Johan KretzbergH–Anna Catharina Norberg (tit »En Dygdig Fru
Såsom Husets Sol«) 4:o
1772.12.11c Br Johan KretzbergH–Anna Catharina Norberg (1r »Jag är ej wan de
lågor måla«) 4:o
1772.12.20 Br Hans SwebiliusH–Anna Hedvig Moberg (anon) 4:o
1773.1[6a] Be Johan Hindrich NeostadiusG (1r »Så går Du Bortt«) 4:o
1773.1.6b Be Johan Hindrich NeostadiusG (1r »Som järn af råst upfrätat blifver«) 4:o
1773.1.8 Br Peter JsbergH–Anna Margareta Bruhn (anon) 4:o
1773.1.27a Be Roland SchröderG (Friedric Sundgren) 4:o
1773.1.27b Be Roland SchröderG (tit »Cypresser«) 4:o
1773.2.18a Be Lorens GrillG (tit »SÅNG-STYCKEN«) 4:o
1773.2.18b Be Lorens GrillG (»Götheborgske Frimurare-barnen«) 4:o
1773.2.18c Be Lorens GrillG (1R »Jag talar hjertats språk«) 4:o
1773.2.18d Be Lorens GrillG (1r »Om det en förmån kallas bör«) 4:o
1773.2.18e Be Lorens GrillG (1r »gråt, öga«) 4:o
1773[3.6a] Be Niclas HasselgrenG (P.J.B.) 4:o
1773[3.6b] Be Niclas HasselgrenG (Friedrich Sundgren) 4:o
1773.3.6c Be Niclas Hasselgren och Carl Benjamin HasselgrenG (Lars Westrin) 4:o
1773.3.6d Be Niclas Hasselgren och Carl Benjamin HasselgrenG (tit »MinnesWård«) 4:o
1773.3.13 Be Christopher PaschG (Friedrich Sundgren) 4:o
1773.3.17 Be Rejnold HedbergG (L.W.) 4:o
1773.4.9a Be Claes Engelbert PetersenG (1r »Så ökar sig vår sorg«) 4:o
1773.4.9b Be Claes Engelbert PetersenG (SorgHusets Slägtinge) 4:o
1773.6.16 Be Johan ArfwidsonG (anon) 4:0
1773.6.25 Br Peter AlmgrenH–Anna Catharina Junander (M.Ö.) 4:o
1773.8.25 Be Lars HedströmH (anon) 4:o
1773.9.3a Be James SetonG (J.H.L.) 4:o
1773.9.3b Be James SetonG (1r »När man sin Kropp bemödt«) 4:o
1773.9.7a Br Gabriel PacchalénH–Anna Margar[eta] Bäckman (H.) 4:o
1773.9.7b Br Gabriel PacchalénH–Anna Margar[eta] Bäckman (Herman) 4:o
1773.9.13a Be Christopher ThamsteenH (1r »Hvi tänker man så ömt«) 4:o
1773.9.13b Be Christopher ThamsteenH (1r »Du, usla werld, i all din pragt«) 4:o
1773.9.23a Be August AlströmerH (P.A.) 4:o
[1773.9.23b] Be August AlströmerH (J. Winberg Andersson) 4:o
1773.9.23c Be August AlströmerH ([Kongl. hof-predikanten herr doctor
Wallenstråle]) 4:o
1773.9.23d Be August AlströmerH ([»En Vän«]) 4:o
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1773.9.23e Be August AlströmerH ([Kongl. hof-predikanten herr doctor
Wallenstråle]) 4:o
1773.9.23f Be August AlströmerH (P.A.) [detta tryck är hämtat ur Dageliga
Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda n. 232, den 12 oktober 1773, och
innehåller dikterna ur trycken 1773.9.23c,1773.9.23d och 1773.9.23e.
Här anges de författare som saknas i de respektive särtrycken] 4:o
1773.9.25 Be Nils KolmodinH (»AF EN HANS VÄN«) 4:o
1773.10.21a Br Carl Friedrich ReichenbachG–Gustava Fredrica Ekbom (1r »Sällt är
det Folk«) 4:o
1773.10.[21b] Br Carl Friedrich ReichenbachG–Gustava Fredrica Ekbom (1r »Idag på
denna fest«) 4:o
1773.11 Br Hinrich FalckmanH–Lovisa Borgström (J.E.******) 4:o
1773.12.19 Br Johan Petter LindbergH–Maria Elisabeth Kiellmang (Deras Nögda
Bröllopp) 4:o
1774.1.11 Be Hindrich RadounH (A.F. Neuman) 4:o
1774.1.13a Be Hans ÖhmanG (tit »Dit Äreminne, Sälla Döda«) 4:o
1774.1.13b Be Hans ÖhmanG (»Sorg-Husets Wän«) 4:o
1774.1.13c Be Hans ÖhmanG (tit »At til Verlden Födas«) 4:o
1774.1[18a] Be Olof BergH (J.F.B.) 4:o
1774.1[18b] Be Olof BergH (J.G.B.) [Text identisk med 1773.9.3b] 4:o
1774.1[18c] Be Olof BergH (anon [defekt tryck, saknar dikt]) 4:o
1774.1[18d] Be Olof BergH (1r »Kom wärda kjära menskjo wän«) 4:o
1774.1.18e Be Olof BergH (tit »Äre-Minne«) 4:o
1774.1.19 Be Albrect Hansson PrippH (Immanuel Corvin) 4:o
1774.1.27 Br Hans Johan BergmanH–Maria Christ[ina] Östman (1r »Hvad monn
det betyda«) 4:o
1774.1.30 Br Peter TorsellH–Lovisa Ulrica Ehrenström (1r »Samlens, Tankar och
ord, efter hand«) 4:o
1774.1 Be Malte DahlH (Hans Christofferson) 4:o
1774.2.1a Be Claes EckhoffH (tit »Grafskrift«) 4:o
1774.2.1b Be Claes EckhoffH (tit »Tankar«) 4:o
1774.2.4 Br Johannes ModighH–Christina Bergelin, Carlshamn (Abraham
Bergelin) 4:o
1774.2.11 Br Carl Heinrich AdamsonH–Beata Schvart (J.L.G.) 4:o
1774.4.10 Br Jonas HambnG–Brita Christina Krietz (Vän B[»ergklint« fhi]) 4:o
1774.4.17a Br Carl ManeckeH–Frederica Doroth[ea] Harveck (J.G.B.) 4:o
1774.4.17b Br Carl ManeckeH–Frederica Doroth[ea] Harveck (P.N.) 4:o
1774.4.28 Br Caspar RunnouH–Maria Ellers ([sonen] Jacob Andreas Runnou) 4:o
1774.5.1a Br Jacob LundellH–Anna Christina Hallin (L.S.B.) 4:o
1774.5.1b Br Jacob LundellH–Anna Christina Hallin (H.) 4:o
1774.5.1c Br Jacob LundellH–Anna Christina Hallin (J.L.) 4:o
1774.5.8 Br Anders ReimerH–Hedwig Sophia Fahlborg (1r »Nog har jag trodt«) 4:o
1774.5.17 Br Jöns Starck JönssonH–Brita Margareta Cornelia Longström (L.S.) 4:o
1774.5.24 Br Sven WenngrenH–Sophia Christina Habicht (H.P.W) 4:o
1774.7.12 Be Georg HavemanH (anon) 4:o
1774.9.13a Br Josias Hegardt PetterssonH–Anna Elisabeth Bratt (1r »Utan Kärlek
och dess Nöje«) 4:o
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1774.9.13b Br Josias Hegardt PetterssonH–Anna Elisabeth Bratt (1r »Kom, Öde låt
mig veta få«) 4:o
1774.9.25a Br Carl Friedrich LundbergH–Christina Helena Höppener (»vANDel«
[=A.N.D?]) 4:o
1774.9.25b Br Carl Friedrich LundbergH–Christina Helena Höppener (tit
»PARADIS-KÄNSLAN«) 4:o
1774.9.25c Br Carl Friedrich LundbergH–Christina Helena Höppener (1r »Den
sällhet och fromma«) 4:o
1774.9.25d Br Carl Friedrich LundbergH–Christina Helena Höppener (1r
»Brudparet ziras«) 4:o
1774.10.7 Br Lars SegreliusH–Cath[arina] Elisabeth Burnick (»n«?) 2:o
1774.10.20 Be Jöns LöfbergH (Lars Westrin) 4:o
1774.11.13 Br Jacob GilldebergH–Catharina Cahrlotta Lindroth (tit »Dygdens
Sälsynt belöning«) 4:o
1774.11.15a Be Casten LychousH (Evigt Lif) 4:o
1774.11.15b Be [»Casten Lychous« fhi]H (Af. Wänner.) 4:o
1774.11.15c Be Casten LychousH (anon) 4:o
1774.12.16 Br Petter Friedrich DuwellH–Ulrica Klintorp (L.B.) 4:o
1774.12.20 Br Carl Johan EvenssonG–Maria Margareta Wahlsten (»Bägges Eder
Förbundne Wän) 4:o
1774 Be Pehr NordwallH (anon) 4:o
1775.1.8a Be Lars NybergH (C.H.***) 4:o
1775.1.8b Be Lars NybergH (WänSkap) 4:o
1775.3.18a Be Leonard PinckhardtG (L.W. [=Lars Westrin?]) 4:o
1775[3.18b] Be Leonard PinckhardtG (tit »GRIFT-RUNA«) 4:o
1775.3[18c] Be Leonard PinckhardtG (1r »Den Ärans Wän wi sorgligt sakna«) 4:o
1775.3.19a Br Carl Joachim EmsénH–Catharina Elis[abeth] Ricknau (J.G.B.) 4:o
1775.3.19b Br Carl Joachim EmsénH–Catharina Elisabeth Richnau (tit
»Wördsamma Tankar«) [OT har datum 1775.3.1] 4:o
1775.4.11a Be Jonas NoringH ([»Sv Brissman« fhi]) 4:o
1775.4.11b Be Jonas NoringH ([»Ekman prof. ups.« fhi]) 4:o
1775.4.11c Be Jonas NoringH (Erik Johan Herkepæus) 4:o
1775.4.11d Be Jonas NoringH (Af Westgötha Nation) 4:o
1775.4.11e Be Jonas NoringH (1r »O död, din stränga makt«) 4:o
1775.4.11f Be Jonas NoringH (1r »Hvad är en menskas lif?«) 4:o
1775.4.11g Be Jonas NoringH (»Handels Societen i Berörda Stad«) 2:o
1775.4.11h Be Jonas NoringH (samtliga nationer i Uppsala) 2:o
1775.4.11i Be Hans KrummelindeH ([sonsonen] Hans Krummelinde) 2:o
1775.4.11j Be Hans KrummelindeH ([sonsonen] Hans Peter Krummelinde) 2:o
1775.4.11k Be Hans KrummelindeH (»Den. Saligen. Dödas. | Sörjande. Söner. Och.
Mågar.«) 2:o
1775.4.28a Br Henric EkströmG–Anna Cath[arina] Öhrn (P.B.V.E.[»Elias Silvius«
fhi]) 2:o
1775.4.28b Br Hindr[ich] EkströmG–Anna Catharina Öhrn (C.U.L.) 2:o
1775.5.28a Be Johannes LindströmH ([»And. Silvius« fhi]) 4:o
1775.5.28b Be Johannes LindströmH (anon) 4:o
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1775.5.28c Br Hendr[ik] Gustaf RunemarkB–Margaretha Christina Holmstedt
(M.A.B.) 4:o
1775.6.1 Br Anders Brovallius–Annæ Margar[eta] Halenia (»Ductus Humanus«) 2:o
1775.7.5 Br Johan Anders FahlborgG–Cecilia Maria Neostadius (1r »Förnuftet väl
i annat brukas«) 4:o
1775.8.8a Br Samuel ValleyH–Brigitta Lidman (1r »Hvad kommer åt vår Samuel«) 4:o
1775.8.8b Br Samuel ValleyH–Brigitta Lidman (1r »At kunna nalkas Jungfru
Buren«) 4:o
1775.8.27a Br Pehr BomanH–Cathar[ina] Elisabeth Brockman (tit »Lyck-Önskan«) 4:o
1775.8.27b Be Erik ÖhmanH (S.Å. & M.) 4:o
1775.9.3 Br Carl MarteleurH–Maria Christina Wass (1r »När täckhet dygd och
wett«) 4:o
1775.9.7 Br Anders SöderströmH–Margareta Catharina Ölmenström (Laße wid
Södra Bergen«) 4:o
1775.9.21 Be Carl MarinG (anon) 4:o
1775.9.22 Br Frantz Diedric ÅbrandtH–Christina Charlotta Paahl (C.M.L.) 4:o
1775.10.5. Br Fredrich LjungH–Marg[areta] Magdalena Stenhagen (Joh. And.
Smedbohm) 4:o
1775.10.15 Br Lorentz SohmH–Maria Elisabeth Berg (tit »Tankar«) 4:o
1775.10.16 Be Magnus ThiesenH (1r »Alt kött på jorden fins«) 4:o
1775.10.18 Be Johan EkholmH (anon) 4:o
1775.11.5a Br Peter ÅkerblomH–Helena Hernberg (N.F.L.) 4:o
1775.11.5b Br Peter ÅkerblomH–Helena Hernberg (tit »Bröllops-Skrift«) 4:o
1775.11.5c Br Peter ÅkerblomH–Helena Hernberg (1r »När i en uplyst Själ«) 4:o
1775.11.16 Br Adolph Fred[rik] RaamH–Brita Magdalena Blume (1r »Om
Menskolifvet är et sammanhang af nöd«) 4:o
1775.11.30 Be Anders BarchæusB ([»O. Bergklint« fhi]) 4:o
1775.12.17a Br Anders Peterson HolmG–Anna Maria Åbrandt (»S.....«, »O..B..«
[=Olof Bergklint]) 4:o
1775.12.17b Br Anders Peterson HolmG–Anna Maria Åbrandt (1r »Wärda förträffliga
PAR«) 4:o
1775.12.29 Br Nils SpelinH–Hedevig Cicilia Carlborg ([systersonen] Paui. [!]
Lor[ens] Wihlborg) 4:o
1776.1[11a] Br Johan GotherH–Maria Elisabeth Brandberg (B. [Olof Bergklint?]) 4:o
1776.1.11b Br Johan GotherH–Maria Elisabeth Brandberg (A.A.S.) 4:o
1776.1.24a Be Johan Georg ÜhlenG (1r »Medborgare! Se«) 4:o
1776.1.24b Be Johan Georg ÜhlenG (1r »Fly bort min egen sorgsna tanka«) 4:o
1776.1.28a Be Charles TottieG (A.L.) 4:o
1776.1.28b Be Charles TottieG (O.S.) 4:o
1776.1.28c Be Charles TottieG (L.W.) 4:o
1776.1[28d] Be Charles TottieG (1r »Den Man som hwilar här«) 4:o
1776.1.28e Be Charles TottieG (1r »Dygd förtjenster Ära«) 4:o
1776.1.28f Be Charles TottieG (1r Man plär wid mångens Grift«) 4:o
1776.1.28g Be Charles TottieG (P.L. [»Petrus Björckman« fhi]) 2:o
1776.2.4. Br Jacob LundellH–Maria Lovisa Dretzler (J.L.) 4:o
1776.2.27 Br Christian ForströmH–Helena Cath[arina] Bosæus (tit »Bref«) 4:o
1776.3.5 Br Joh. Kiellmang. JohanssonH–Anna Christina Öhman (anon) 4:o
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1776.3.19a
1776.3.19b
1776.3.19c
1776.3.19d
1776.3.19e
1776.4.12a

Be
Be
Be
Be
Be
Be

1776.4.12c Be
1776.6.9 Br
1776.7.9 Br
1776.7[19a]
1776.7.19b
1776.7.19c
1776.7.19d
1776.10.1

Be
Be
Be
Be
Br

1776.11.5 Be
1776.11.15 Br
1776.12.17 Br
1776.12.24 Be
1776.12.29 Br
1776.12
1777.3.5
1777.3.18
1777.3.31a
1777.3.31b

Br
Be
Be
Br
Br

1777.4.3
1777.4.26
1777.10.17a
1777.10.17b
1777.10.17c
1777.10.21
1777.10.23a
1777.10.23b
1777.10.26
1777.11a
1777.11b
1777.11c

Br
Be
Be
Be
Be
Br
Be
Be
Br
Br
Br
Br

1777.12.11a Br

Hans Andersson GreenH (C.J.H.) 4:o
Hans Andersson GreenH (»Yttrade af en nära anhöRig«) 4:o
Hans Andersson GreenH (»en wän«.) 4:o
Hans Andersson GreenH (1r »Fast uti owißhet«) 4:o
Hans Andersson GreenH (1r »Så. Gjömmes.«) 4:o
Hans HultmanG (Jonas Linnerquist, P. And: Nicander [en text på
latin med övers. av J:L) 4:o
Hans HultmanG (På en Hederlig Wäns grift«) 4:o
Hugo DaweijsG–Hindr. Sophia Brandenburg (1r »När Tvenne Såta
Bröst«) 4:o
Simon Joh[annes] SchröderH–Maria Lovisa Axborg (1r »I en tid när
Axen blomstras«) 4:o
Sven SahlsteenH (A.C. Bruhn) 4:o
Sven SahlsteenH (tit »Öfwer | En Gammal«) 4:o
Sven SahlsteenH (1r »At den får aktning nog«) 4:o
Sven SahlsteenH (anon) 2:o
Carl Adolph GrevesmühlH–Anna Margar[etha] Reiner (en BrudeParets goda vän) 4:o
Magnus SchenströmB (»Af en Hans efterlämnade wän«) 4:o
Anders Lindberg CarlssonH–Anna Elisabeth Lindberg (1r »Nej, Svaga
magt!«) 4:o
Johan Jacob SeimertH–Margareta Cath[arina] Romberg (1r
»Wälsignade Tider och Fridsamma År«) 4:o
Pehr HereniusH (»AF EN VÄN«) 4:o
Theodor Nicolaus AhlanderH–Beata Juliana Halenia (Daniel
Hallensis, David Halsburgensis, Diedrich Hamburgensis) 2:o
Nils SandbeckH–Ulrica Alander (1r »Du öma hjerta, Himla gåfva«) 4:o
Michael LindmarkH (anon) 4:o
Erik ÖstermarkH (1r De, som uti HERrans Bud«) 4:o
Uno LindbergH–Birgitta Elisabet Åkerlind (Anders Friman) 4:o
Uno LindbergH–Birgitta Elisabet Åkerlind (1r »Sitt Närings sätt, i
lefnads våren«) 4:o
Carl Magnus FrisG–Christina Nordström (AllSköns Wälgång) 4:o
Frantz RickmanH (1r »Nej, lifvet aldrig än«) 4:o
Sven BergmanH (B.G.) 4:o
Sven BergmanH (tit »Lycklig den som sluta får«) 4:o
Sven BergmanH (1r »Lefwa Christligt i wår wandel«) 4:o
Paul WernerH–Helena Christina Jungblad (B.Jungblad) 4:o
Johan LundmarkBG (»IN FINE CORONABIMUR«) 4:o
Johan LundmarkBG (I.F.K.) 4:o
Fredrich LindbomH–Dorothea Charlotta Callerman (tit »Tankar«) 4:o
Eric Andersson BjurH–Anna Sophia Springer (J.N.B.) 4:o
Fredrich DammG–Elisabeth Lund (Arfvid Gabriel Strandberg) 4:o
Fredrich DammG–Elisabeth Lund (tit »Kärlekens och Hymens
Serenade«) 4:o
Eric Johan SederholmH–Maria Catharina Mattens (1r »Min Wän! kän
högden af Din lycka«) 4:o
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1777[12.11b] Br Eric Johan SederholmH–Maria Catharina Mattens (1r »Hvem hör ej
tal om gyldne dagar«) 4:o
1777.12.26a Br Peter EngelundH–Catharina Elisabeth Mett (1r »Jag kan med inga ord
förklara«) 4:o
1777.12.26b Br Peter EngelundH–Catharina Elisabeth Mett (1r »Då ren wällust,
Hjertan parar«) 4:o
1778[1.17a] Be Jöran Adolph BergH (J.G.B) 4:o
1778[1.17b] Be Jöran Adolph BergH (J.P.B.) 4:o
1778.1.17c Be Jöran Adolph BergH (C.J.L.) 4:o
1778.1.17d Be Jöran Adolph BergH (H.C.M.) 4:o
177[8]1.17e Be Jöran Adolph BergH (C.F.S.) 4:o
[1778.1.17f] Be Jöran Adolph BergH (tit »GRIFT-RUNA«) 4:o
[1778.1.17g] Be Jöran Adolph BergH (tit »Psalm 16:6 vers […] Betraktadt«) 4:o
1778.3.17 Br Johan Palm SvenssonH–Brita Sophia Lindström [f. Vesterman] (EN
GAMMAL VÄN) 4:o
1778.3.18a Be Sigfrid JermanG (tit »MINNE«) 4:o
1778.3.18b Be Sigfrid JermanG (1r »För egen vinning«) 4:o
1778.4.4 Be Sven Moberg OlofsonH (anon) 4:o
1778.4.7a Br Carl PalmG–Ulrica Gartz (tit »Muser Och Sirener | Af Mercurius«) 4:o
1778.4.7b Br Carl PalmG–Ulrica Gartz (1r »Af alla Lyckans Barn«) 4:o
1778.4.27a Be Christian NorströmH (L.W.) 4:o
1778.4.27b Be Christian NorströmH (1r »Den Menn’ska som sorgfällig är«) 4:o
1778.5.1 Br Walentin TextoriusH–Catharina Dorothea Witte Kristianstad (1r
»Man för at säll och lycklig wara«) 4:o
1778.5.17 Br Paul SahlinH–Magdal[ena] Saxenberg (1r »PRYDD med Vårens friska
blad«) 4:o
1778.6.24 Br Peter Qvist–Inga Margareta Sotberg (1r »Kom hit Du lätta Ungdoms
hop«) 4:o
1778.7.19 Br Birger RampeH–Catharina Helena Giese (CLEANDER) 4:o
1778.8.14a Be Eric SundbeckG (P. Strömflygt) 4:o
1778.8.14b Be Eric SundbeckG (tit »Tankar«) 4:o
1778.8.14c Be Eric SundbeckG (1r »Lycklig Du som kronan wunnit«) 4:o
1778.8.14d Be Eric SundbeckG (1r »Ack idel obeständighet«) 4:o
1778.10.6 Br Peter WestzynthiusH–Sophia Mathesius ([brudgummens bror] E.W.) 4:o
1779.4.19a Be Elias GraafH (S.G.N.) 4:o
1779.4.19b Be Elias GraafH (J.M.R.) 4:o
1779.5.16a Br Lorents SifwertH–Catharina Elisabeth Djurberg ([brödena] Jacob och
Carl Djurberg; [systern] Stina Lovisa Djurberg) 4:o
1779.5.16b Br Lorents SifwertH–Catharina Elisabeth Djurberg (Af en Wän) 4:o
1779.5.16c Br Lorents SifwertH–Catharina Elisabeth Djurberg (1r »Hvad större
sällhet kan man äga«) 4:o
1779.6.27 Br Johan Laur[entius] HentzelH–Magdalena Wahlgren (Närmaste
Anhörige [enligt dikttext »wi Syskon«]) 4:o
1779.7.27 Be Mathias BergmarkH (»Tecknat i HASt af en Wän«) 4:o
1779.10.26a Br Johan MalmH–Anna Maria Steen och Nathaniel SteenH–
Marg[aretha] Helena Malm (G.H.) 2:o
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1779.10.26b Br Johan MalmH–Anna Maria Steen och Nathanael SteenH–
Marg[aretha] Helena Malm (En Wän och Lands-Man) 2:o
1779.12.2 Br Jacob De RonsG–Maria Charl[otta?] von Bredas (1r »Sällsamma !«) 4:o
1779.12.28 Br Sven AvelinH–Anna Christina Runnou (»HÄLFTEN SKÄMT OCH
HÄLFTEN ALFVARE«) 4:o

Övriga anförda tillfällestryck
Bibliografin omfattar de anförda tillfällestryck i original eller fotografiska kopior ur UUB:s
samlingar av »personalverser till enskilda« som riktar sig till andra än handelsmän. Se vidare
anmärkningarna under »Tillfällestryck till handelsmän«.
1605.5.12
1606.1.5
[1610]
1611.12

Br
Br
Ly
Br

1613
1617
1619a
1619b

Be
Be
Ly
Ly

1620.7.16
1621.2.27
1622
1624
1624.3.25
1624.11.7
1627.5.24
1627

Be
Br
Br
Ly
Be
Br
Be
Ly

1628.3.3
1628.4.4
1628.5.29
1629.3.29

Be
Be
Be
Be

1629.6.7
[1620-tal]
1630.5.23
[1632]02.12

Be
Ly
Be
Be

1632.12
1633.12.8
[1633]
1635.7.19
1635.19.16

Br
Br
Be
Be
Be

Anund Olofson–Christina Mårtensdotter (Gabriel Michaelis Gothus) 2:o
Johan Skytte– Maria Näffue (Johannes Thomæ Buræus) 2:o
Jonas Germundi Palma (Thorstenius Iohannis) [år fhi] 4:o
Joachim Stutæus–Margareta Henrici (Olaus Georgii Suomalænius
Finnone) [trycket anger månad »Xbri«] 4:o
Magdalena Gabrielsdotter (Martinus Laurentio Aschaneus) 2:o
Gerht Westermann (M. Conradus Lauremberg) 4:o
Axel Oxenstierna (Andreas Iohannis Smolandius) 2:o
Petrus Bullernæsius (Jonas Palma, Olaus Andreæ, Jonas Hambræus
Helsingius) 4:o
Axel Ryning (Arvidus Tiderus, S) 4:o
Broor Andersson [Rålamb]–Anna Tott (Jonas Hambræus) 4:o
Petrus Petri–[Catharina Dundie] (Simone Olai) 4:o
Johannes Roslavius (Gabriel Erik Oxenstierna) 4:o
Lucretia Magnusdotter Warnsteiss (Ericus Benedicti Tranander) 2:o
Petrus Laurentius–Elisabet Berger (Erik Broderus mfl.) 4:o
Johannes Nicolai (tit »Carmen Lugubre«) 4:o
Johannes Chesnecopherus–Lucretiæ Christoff-Katthersdotter
(Johannes Sveno Wivallius) 4:o
Petrus Olai Broke (Petrus Arvidi Lannerus mfl.) 4:o
Jacobus Olai (Johannes B. Oobergius mfl.) 4:o
Magnus Petri Junander (Benedictus N. Hulth mfl.) 4:o
Barbara Saletta Rosenhagen Banér (Nicolaus S. Medelius; Petrus Olai
Bruss; Pädher Arwidsson mfl.) 4:o
Nicolaus Joh(annis) Hussus Roslag. (Johannes Sveno-Wivallius mfl.) 4:o
Axel Oxenstierna (Gabriel Holstenius) 2:o
Abraham Brahe (Ericus Benedicti Hamarinus mfl.) 4:o
Märta [Esbjörnsdotter Geete f.] Bock [af Näs] (Jacobus Rudbeckius)
[år och namn fhi] 2:o
Samuelis Nicolai Wretensis – Annæ Jonæ (Daniel Jonæ Kylander) 4:o
Lindorm Torstenson – Beata De la Gardie (Israel Israelsson) 4:o
Peter Gröneberg (Djäknarna i Stockholms skola) [år fhi] 4:o
Ebba Brahe (Henricus Ausius) 4:o
Erik Horn (Sueno Gislonis Spinerus mfl.) 4:o
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1639.4.28 Br Thomas Mylonius– Christina Drivius (Henricus Azariæ Fundelius) 4:o
1640.10.2 Be Ericum Holstenium (Abrahamus Joh. Zonabe) 2:o
1644.1.1 Br Jacob Leyeln–Margareta Eden (Christianum Wendenhähn Bicurgum
Metropolitanum) 2:o
1645.4.2 Be Anna Berg [g. Strachou] (Olaus Israelis Dalekarlus) 2:o
1646.6.10 Be Svanto Bielke (Petrus Andræ Gaddelius Nericius) 2:o
1648.10.22 Be Margareta Björnsdotter (Daniel Johannis Scherchius) 2:o
1648.2.27 Br Israelem Olai Malmenium– Anna Thomasdotter (Ericus Matthiæ
Hedemorensi) 2:o
1653.2.24 Be Anna [Hansson] Knutsdotter (Andreas Andrdreæ Holstenius,
Johannes Georgii) 2:o
1672.7.16 Br Wilhelm Schaey–Anna Ertman (A. Hector. L.) 2:o
1672.9.6 Be Jürgen Krabbenhövet (Johannes Uppendorff, Iohann Stockmann)
[OT defekt] 4:o
1676.4.2 Be Elisabeth De Vallois (JonasL. Giöthlingh) 2:o
1676.8.12 Be Gefwert Witfoot (Joh. E. Limæus) 2:o
1680.1.14 Be Petter Batzarson (»Långwarigt Flijtwänlige«) 4:o
1680.1.15 Be Måns Månsson Ankar (»Pryda Ankars Mull«) 2:o
1680.2.12 Br Sven Åkermark–Magdalena Barttel (»En Wälbekant Wän«) 4:o
1680.2.17 Be Nicholas Christophori Lossman (A. Boldin) 2:o
1680.2.22a Be Olof Bärling (J. Sandman) 2:o
1680.2.22b Be Olof Bärling (tit »Laga Yrkiares Ähre-Prijs«) 2:o
1680.2.29 Be Erik Fleming (N. Spolander) 2:o
1680.3.14a Be Axel Oxenstierna (Martinus Ausius) 2:o
1680.3.14b Be Axel Oxenstierna (Theophilander) 2:o
1680.3.31 Br Carl Bonde–Eleonora Margareta Brahe (J.S.Lundberg) 4:o
1680.4.18 Be Magnus Nortman (Dan. Ohrman mfl.) 4:o
1680.8.1 Be Bengt Horn (Joh. Pering) 2:o
1680.9.21a Be Isaac Cronström (»Alra- Högst- Skyldigste«) 2:o
1680.9.21b Be Isaac Cronström (N[iclas] G[rijs] G[evalensis]) 2:o
1680.9.21c Be Isaac Cronström (Theophilander) 2:o
1680.10.11 Br Bengt Horn–Margaretha Bielke (Secundus D[en] L[ycklige]) 2:o
1680.10.21a Br Andreas Wanochius–Susanna Juliana Svenonia (Magnus E.
Colliander, Petrus E. Colliander) 2:o
1680.10.21b Br Andreas Wanochius–Susanna Juliana Svenonia (Enßligheetens Hafde
Oroo«) 2:o
1680.10.28 Be Melchior Graaff (Palmam Almam Mundi) 2:o
[1680.10.31] Be [Benedicti Gustavi] Tigerhielm (tit »Twenne Herdars Samtaal) 2:o
1680.11.7 Be Gebert Brant (Wälment offererat) 2:o
1680.11.23 Br Jacob Spens–Beata Bonde (N. Tiällman) 2:o
1680[11.30] Br Peder Hjort–Catharina Horn (»Vptände«) [OT har datum »s:t
Andreas Dag«] 2:o
1680.12.1a Be Carl Gustaf Wrangel (»Wederbörandon«) 2:o
1680.12.1b Be Carl Gustaf Wrangel (S. Frychius) 2:o
1680.12.12 Be Marcus Cronström (Nicolaus Grijs Gestrikius) 2:0
1680.12.14a Ly Carl Lundius (Petrus Wittfoot) 2:o
1680.12.14b Be Barbro ÅkesDotter [Natt och Dag] (E. Lindequist) 2:o
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1680 Br Daniel Achrelius–Anna Persdotter Lind (Joh. Flachsenius, Ericus
Falander mfl.) 4:o
1770.1.4 Br Hans Biörkman Hansson–Maria Lorenzen (»en uprigtig Calmarbo«)
(»1771?« fhi) 4:o
1770.1.30 Be Elisabet Sallmeen Biörckander (B.C. Tranefelt) 4:o
1770.4.18 Be Helena Hammarman [g. Westman] (Johan Boberg) [datum »4.19«
fhi] 2:o
1770.6.18 Ly Paul Z. Juringius & Jacob Ax. Lindblom (–––C––––) 4:o
1770.9.16 Be Johan Cedergren (hans landsmän) 4:o
1771.6.11 Br Olof Björling–Anna Magdalena Lundström (Abraham Karth) 4:o
1771.10.9a Be Claes Ekeblad (C.J.) 4:o
1771.10.9b Be Claes Ekeblad (tit »Til Sverige«) 4:o
1770.11.14a Be Johan Löfling (J.L.B.) 4:o
1770.11.14b Be Johan Löfling (J.L.E.) 4:o
1770.11.[14i] Be Johan Löfling (1r »En Trogen Christen«) 4:o
1771[10.22a] Br [Christian] Hebbe–[Maria] Palm (Gustav Palm) 4:o
1771[10.22b] Br [Christian] Hebbe–[Maria] Palm (J.D.B. Rudolphi) 4:o
1771.12.13 Be Fredrich Johan Götherhielm (tit »MINNES-VÅRD«) 2:o
1771.12.29 Br Anders Ingman–Brita Christina Eklund (C.J.) 4:o
1772.1.8 Be Joseph Israelson (tit »Strödda Tankar«) 4:o
1772.1.21 Be Johanna Magdal[ena] Elison [g. Ekström] (1r »Min Bror!«) 4:o
1772.1 Be Hans Hindric Cederstammar och Eric Julius Cederstammar (tit
»GRIFT-RUNOR«) 4:o
1772.4.7. Be Charlotta Catharina Bredel (A.Ö. [= son]) 4:o
1772.5.10 Be Magdalena Norin (och maken Jonas Norin) (L.J.B.) 4:o
1772.7.23 Be Maria Boberg (1r »Du, som lärt känna sakers värden«) 4:o
1772.7.26 Be Charlotta Bolin (L.W.) 4:o
1772.8.16 Be Eric Björk (tit »Strödda tankar«) 4:o
1772.9.17 Be Carl Ungfrau (Lars Westrin) 4:o
[1772.10.3] Be Rutger Barnekov (C.F. Nyman) 4:o
1772.12.1 Be Magnus Justus (Gabr. G. Tybelius) 4:o
[1772] Be Jonas Dubb (Olof Bergklint) 4:o
1773.2.23a Be Charlotta Lefebüre [f. Bedoire[ (Fredrich Sundgren) 4:o
1773.2.23b Be Charlotta Lefebüre [f. Bedoire] (anon) 4:o
1773.6.26 Ly Anna Margareta Hahn och [sonen] Peter Petersson Håberg (Olof
Zellinger) 2:o
1773.7.11 Be Maria Wettergren [g. Jansson] (anon) 4:o
1774.1.13d Be Åke Olson (anon) 4:o
1774.1.16. Br Elias Strokirk–Christina Camitz (En Välmenande«) 4:o
1774.2.3a Be Ca[rl] Friedrich Wallström (anon) »Tankar« [OT ger namn »CALR«] 4:o
1774.2.3b Be Carl Friedrich Wallström (tit »RUNOR«) 2:o
1774.3.22 Be Johan Thomas Lemchen (H.C. Hollström) 4:o
1774.6.8 Be Jöran Wilhelm Lejonsten (tit »ÄRE-MINNE«) 4:o
1774.6.21 Br Anders Crælius–Maria Hydrén (tit »En Fritänkares och en Dygdens
Väns Tankar«) 4:o
1774.7.3 Be Anna Maria Boberg (»Carl Gustaf Leopoldt« fhi) 4:o
1774.7.17 Be Anna Sophia Bohman [f. Ekman] (anon) 4:o
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1774.9.29a Br Isaac De Brun–Maria Catharina Stridberg (1r »Som, efter Ödets gifna
Lag«) 4:o
1774.9 Be Johan Thore Helstadius (tit »Minne«) 2:o
1774.12.17a Be Johan Lönnroth (anon) 4:o
1774.12.28 Be Jacob Falk (J.G.B.) 4:o
1775.1.13 Be Carl Gustaf Cedercreutz (TecknAdt i HAst [=A.H.A.?]) 4:o
1775.6.13a Br Johan M. Fant–Lovisa Sophia Geijerstam ([»Er. M. Fant« fhi]) 4:o
1775.6.13b Br Johan M. Fant–Lovisa Sophia Geijerstam (1r »När Lager Vishets
Guden tryter«) 4:o
1775.8.3 Be Anna Catharina Solgren [g. Wærnberg] (anon) 4:o
1775.9.11 Be Anna Margareta Pforthus (anon) 4:o
1775.10.20 Be Carl Biörnberg (anon) 4:o
1775.12.12 Be Maria Margareta Wessman [g. Brunström] (Olof Bergklint) 4:o
1775.12 Br Chr. Lud. Jægerschöld–Engel Ulfklov (J PARADIS [=J.P.S.?]) 4:o
1776.3.16 Be Pehr von Psilander (anon) 4:o
1776.6.17 Ly Daniel Cnattingius (B. Neander) 4:o
1776.6.18 Be Olof Beckmark (1r »Ach! Häpna Hjord«) 4:o
1776.9.10 Br Henrik Bark–Magdal. Elisabet Reiner ( 1r »Ack! hvad fägnad«) 4:o
1776.10 Be Nicolaus Collin (Johannes Magnus Malmstedt) 4:o
1776[12.15a] Be Johannis Lengelius ([svågern] Jacob. Bened. Brandström) [OT ger
endast dödsdag 1776.11.25] 4:o
1776.12.15b Be Johannis Lengelius (dess landsmän) 4:o
1776.12.15c Be Johannis Lengelius (dess vänner) 4:o
1776.12.15d Be Johannis Lengelius (en sörjande vän) 4:o
1777.2.5 Be Maria Elisab[eth] Kiellmang [g. Lindberg] (en upriktig wän) 4:o
1777.4.6 Be Jacob Johan Anckarström (C.C.Gjörwell) 4:o
1777.5.27a Be Joan Bolmstedt ([sonsonen] Joan Bolmstedt) 4:o
1777.5.27b Be Joan Bolmstedt (1r »Hvad fins väl i vår värld«) 4:o
1777.9.16a Br Carl Avén–Maria Christina Sager (tit »Överskrift«) 4:o
1777.9.16b Br Carl Avén–Maria Christina Sager (C.G. Nentwig, J.A. Nentwig, C.H.
Nentwig,) 4:o
1777.9.23 Br Eric Cnattingius–Brita Christina Nauman (D. Cnattingius [bror]) 4:o
1777.10.31 Br Gustav Corsseman–MariaElisabet Montelius (1r »Så gack då«) 4:o
1778.2.10 Be Casper Fredric Bahde 1r. »Skall dödsens dystra natt«) 4:o
1778.2.15 Be Magdalena Elisabet Bonde (J.N.Z.S.) 4:o
1778.3.7a Be Carl De Geer (J.G.B.) 4:o
1778.3.7b Be Carl De Geer (J.P.B.) 4:o
1778.3.7c Be Carl De Geer (B.G.) 4:o
1778.3.7d Be Carl De Geer (A.H.) 4:o
1778.3.7e Be Carl De Geer (C.H.L.) 4:o
1778.3.7f Be Carl De Geer (H.C.M.) 4:o
1778.3.7g Be Carl De Geer (Lars Westrin) 4:o
1778.3.7h Be Carl De Geer (J.N. Zetherström) 4:o
1778.3.7i Be Carl De Geer (1r. »så är det ljuset släckt«) 4:o
1778.3.7j Be Carl De Geer (1r Det tyckes vara lätt«) 4:o
1778.3.7k Be Carl De Geer (1r. »Til ro: til ro«) 4:o
1778.6.7 Ly Adolph Ulric Grill–Anna Johanna Grill (anon) 4:o
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1778.6.23
1778.9.2b
1778.9.8
1778.10
1779.6.10

Lorens Nordin–Anna Elisabth Meijer (anon) 4:o
Frantz Ertman Meijer (1r »Se Wandringsman här går til ro«) 4:o
Johan Oliveholm, Backa (anon) 4:o
Isaac Mineur–Hedvig Charlotta Kullman (A.) 4:o
Anders Isaac Boberg & Carl Bergstén (deras landsmän [»genom E.M.
Fant« fhi]) 4:o
1779.10.16a Be Magnus Bjuggren ([sonen] Sven Gustaf Bjuggren) 4:o
1779.10.16b Be Magnus Bjuggren (Af Honom Sörjande Bergsman [=A.H.S.?]) 4:o
Br
Be
Be
Br
Ly

Övriga tryckta källor
I bibliografin tas inte upp två flerbandsverk av standardkaraktär. Det gäller Stockholms stads
tänkeböcker (STB) och Uppsala universitets matrikel (UUM).
Aristoteles, Den Nikomachiska etiken, övers. Mårten Ringbom (Göteborg 1967)
Arvidi, Andreas, Manuductio Ad Poesin Svecanam, Thet är/ En kort Handledning til thet
Swenske Poeterij/ Verß- eller Rijm-Konsten [1651], utg. Mats Malm [SVSF, Ny serie]
(Stockholm 1996)
Bachmanson-Nordencrantz, Anders, Arcana oeconomiae et commercii, eller Handelens och
hushåldnings-wärkets hemligheter […] (Stockholm 1730)
Bergklint, Olof, Tal om skalde-konsten, hållit för den i Upsala studerande Wästmanlands och
Dala Nationen, den 7:de Maji år 1761 (Uppsala 1761)
Biblia, Thet är All then Heliga Skrift På Swensko; Efter Konung Carl then Tolftes Befalning
[…] (Stockholm 1703)
Brahe, Per, Oeconomia eller Hushållsära för ungt adelsfolk [c. 1570], utg. John Granlund &
Gösta Holm [Nordiska museets handlingar 78] (Lund 1971)
Cicero, Marcus Tullius, On Duties, övers. E.M. Atkins, utg. M.T. Griffin & E.M. Atkins
(Cambridge 1991)
–, De Inventione; De Optimo Genere; Topica, med engelsk parallelltext, övers.
H.M. Hubbel [Cicero in Twenty-Eight Volumes 2] [The Loeb Classical Library 386, utg.
George P. Goold] (London & Cambridge, Mass. 1976)
Columbus, Samuel, Samlade Dikter 1–2, utg. Bernt Olsson & Barbro Nilsson [SFSV Ny
serie] (Stockholm 1994)
[Dahlstierna], Gunno Eurelius, Samlade dikter 1, utg. Erik Noreen [SFSV 7] (Stockholm
1920–1927)
Den svenska psalmboken 1695. 1697 års koralbok, faksimiltryck, förord av Magnus von Platen,
efterskrift av Folke Bohlin (Stockholm 1985)
En nyttig bok/ om kunnunga styrilse och höfdinga. Johannes Bureus utgåva 1634, faksimiltryck,
utg. Lennart Moberg [Samlingar utgivna av Svenska Fornskrift-Sällskapet 69:1]
(Uppsala 1964)
Gustav II Adolf, Konung Gustaf II Adolfs Skrifter (Stockholm 1861)
Göteborgs stads borgarelängd 1621–1864, utg. Erland Långström [Skrifter utgivna af
personhistoriska föreningen äldre göteborgssläkter 669] (Göteborg 1926)
Homeros Odysséen, övers. Ingvar Björkesson (Stockholm 1995)
Laurentius Paulinus Gothus, Ethicæ Christianæ 1 (Stockholm 1617); 2:1 (Stockholm 1624)
2:2 (Stockhom 1621); 2:1 (Strängnäs 1628); 2:2 (Strängnäs 1629)
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Lucidor [Johansson, Lars], Samlade dikter, utg. Stina Hansson [SVSF, Ny serie]
(Stockholm 1997)
Möller, Johan, Försök Til en J naturlig ordning inrättad Lärobok J Christendoms-kunskapen,
Jnnefattande Et kort begrep af wår Salighets-lära, J Frågor och Swar, Jämte Bihang Af 50
Barnafrågor, Och Lutheri lilla Cateches (Strängnäs 1769)
Plato, The Republic, övers. Tom Griffith, utg. Giovanni R.F. Ferrari (Cambridge 2000)
Quintilian, Institutio Oratoria 1 & 2, med engelsk parallelltext, övers. H.E. Butler [The
Loeb Classical Library 124 & 125, utg. G.P. Goold] (London & Cambridge, Mass. 1980
resp. 1985)
Romersk retorik: Till Herennius, övers. Birger Bergh, med förord av Kurt Johannesson
(Borås 1994)
Rydelius, Andreas, Sede-Bok/ Hwar vtinnan gifwes en kort anledning til Dygden, så wäl then
Osynliga och i hjertat förborgade; som then synliga […] (Stockholm 1731)
Rönigk, Olof, Första Bokstäfwerne af En Christelig Dygde-Lära til de Enfaldigas, i synnerhet
Ungdomens Tjenst, wälment teknade (Stockholm 1763)
Scaliger, Julius Caesar, Poetices Libri Septem. Sieben Bücher über die Dichtkunst, 3. Buch 3,
Kapitel 95–126, Buch 4, med tysk parallelltext, övers. och utg. Luc Deitz (Stuttgart &
Bad Cannstatt 1995)
Skytte, Johan, Een kort Vnderwijsning Uthi hwad Konster och Dygder een Fursteligh Person
skall sigh öfwa och bruka then ther täncker med tijden lyckosamligen regera Land och Rijke
(Uppsala 1604)
Stiernhielm, Georg, Samlade skrifter 1–1:2, utg. Johan Nordström & Bernt Olsson [SFSV 8]
(Stockholm & Lund [1929–]1973, 1976[–1987])
Swebilius, Olaus, Enfaldig Förklaring Öfwer LUTHERI Lilla CATECHISMUM, Stält
genom Spörsmåål Och Swar (Uppsala 1698)
Then Swänska Argus 1–3, utg. B. Hesselman & M. Lamm [SFSV 1] (Stockholm 1910–1919)
Vossius, Gerhard, Elementa rhetorica på svenska [1626], övers. och utg. Stina Hansson
[Meddelanden från litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet 5]
(Göteborg 1990)

Litteratur
Bibliografin omfattar inte vissa flerbandsverk av standardkaraktär. Det gäller Svenska
akademins ordbok (SAOB), Svenskt bibliografiskt lexikon (SBL), Nationalencyklopedien (NE),
Nationalencyklopediens ordbok (NEO). Långa titlar på äldre verk har förkortats, vilket anges
med »[…]«.
Alm, Mikael, »Kungen och ’friheten’. Kampen om definitioner under det gustavianska
enväldet«, Ordets makt och tankens frihet, Humanistdagarna 1999, utg. Rut Boström
Andersson (Uppsala 1999) s. 33–41
Almqvist, Karl Gustaf, Andreas Rydelius’ etiska åskådning (diss. Lund 1955)
Almqvist, Sven, »Personverser tryckta i Småland före år 1800. En boktryckerihistorisk
undersökning 1«, Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen 56 (1969) s. 1–32
–, Småländska personverser. Bibliografisk förteckning 1 (Jönköping 1973); 2 (Kalmar 1974);
3 (Växjö 1975)
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Andersson, Bertil, Göteborgs handlande borgerskap 1750–1805 [Rapporter från Göteborgsprojektet
vid Göteborgs universitet 7] (Göteborg 1988)
–, Från fästningsstad till handelsstad 1619–1820 [Göteborgs historia. Näringsliv och
samhällsutveckling 1] (Göteborg 1996)
Andersson, Åsa, Ett högt och ädelt kall. Kalltankens betydelse för sjuksköterskeyrkets formering
1850–1933 [Skrifter från institutionen för historiska studier, Umeå universitet 1] (diss.
Umeå 2002)
Anscombe, Gertrude E.M., »Modern Moral Philosophy«, Philosophy 33 (1958) s. 1–19
Aronson, Peter, »Mentalitet, norm, verklighet – Hustavlan i lokalsamhället«, Hilding Pleijel
Symposium 19 oktober 1893 – 19 oktober 1993. Ett hundraårsjubileum [Bibliotheca
Historico-Ecclesiastica Lundensis 34] (Lund 1995)
Askmark, Ragnar, Svensk prästutbildning fram till år 1700 [Samlingar och studier till svenska
kyrkans historia 7] (Stockholm 1943)
Bainton, Roland H., Luther. Mannen som blev en epok [1950], övers. (Stockholm 1960)
Baron, Hans, The Crisis of the Early Italian Renaissance. Civic Humanism and Republican
Liberty in an Age of Classicism and Tyranny 1, (Princeton, New Jersey 1955)
Barokkens lejlighedsdigtning. En antologi, utg. Ole Riber Christensen mfl. (Købehavn 1973)
Bennich-Björkman, Bo, Författaren i ämbetet. Studier i funktion och organisation av
författarämbeten vid svenska hovet och kansliet 1550–1850 [Studia litterarum Upsaliensia 5]
(diss. Uppsala 1970)
Bergh, Severin, »Rangstriderna inom adeln under 1600-talet«, Historisk tidskrift 16, utg.
Svenska historiska föreningen genom E. Hildebrand (1896) s. 117–154
Bergner, Barbro »Dygden som levnadskonst. Kvinnliga dygdeideal under stormaktstiden«,
Jämmerdal och fröjdesal. Kvinnor i stormaktstidens Sverige, utg. Eva Österberg (Lund
1997) s. 71–124
Berggren, Maria, Andreas Stobaeus. Two Panegyrics in Verse edited, with Introduction,
Translation and Commentary [Studia Latina Upsaliensia 22] (diss. Uppsala 1994)
Berry, Christopher J., »Adam Smith and the Virtues of Commerce«, Virtue, utg. John W
Chapman & William A. Galston [Nomos 34, Yearbook of the American Society for
Political and Legal Philosophy] (New York & London 1992) s. 69–88
Bibliografi over Norsk litteraturforsking 1965–1989, utg. Leif Mæhlke (Oslo 1993)
Boisacq, Émile, Dictionnaire Étymologique de la Langue Grecque. Étudiée dans ses Rapports
avec les autres Langues Indo-Européennes (Heidelberg & Paris 1938)
Bowsma, William J., »The Two Faces of Humanism: Stoicism and Augustinianism in
Renaissance Thought«, A Usable Past. Essays in European Cultural History (Berkeley,
L. A. & London 1990) s. 19–73
Breitholtz, Lennart, »Medeltiden«, Epoker och diktare, 1. Allmän och svensk litteraturhistoria,
utg. Breitholtz, Lennart (Stockholm 1971) s. 117–214
Bring, Ragnar, »3. Dogmatiskt« [del av artikeln »Synd og skuld«], Nordisk teologisk
uppslagsbok för kyrka och skola utg. Ragnar Askmark m.fl. (Lund & Köpenhamn 1957)
sp. 796–797.
Brohed, Ingmar, Stat, religion, kyrka: ett problemkomplex i svensk akademisk undervisning
under 1700-talet [Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning grundat av
Gustav och Carin Olin. Serien 1, Rättshistoriskt bibliotek 22] (diss. Lund 1973)
Brown, Dale, Understanding Pietism (Grand Rapids, Michigan 1978)
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Burman, Carina, »Ståndssamhällets litteratur«, Finlands svenska litteraturhistoria, 1. Åren
1400–1900, utg. Johan Wrede (Helsingfors & Stockholm 1999) s. 116–139
Burman, Lars, Den svenska stormaktstidens sonett [Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga
institutionen vid Uppsala universitet 25] (diss. Uppsala 1990)
Burtt, Shelley, Virtue Transformed. Political Argument in England, 1688–1740 (Cambridge 1992)
Carlsson, Ingemar, Olof Dalin och den politiska propagandan inför »lilla ofreden«. Sagan om
Hästen och Wår-Wisa i samtidspolitisk belysning (diss. Lund 1966)
Carlsson, Sten, Svensk ståndscirkulation 1680–1950 (Uppsala 1950)
– Att byta samhällsklass: Ståndscirkulation och sociala omgrupperingar i det svenska
samhället förr och nu (Stockholm 1972)
Castrén, Gunnar, Stormaktstidens diktning. Studier (Helsingfors 1907)
Christensen, Ole Riber mfl., »Efterskrift«, Barokkens lejlighedsdigtning. En antologi, [utg.
Ole Riber Christensen mfl.] (Købehavn 1973) s. 142–156
Cicero, se »Övriga tryckta källor«
Conrady, Karl Otto Lateinische Dichtungstradition und deutsche Lyrik des 17. Jahrhunderts
[Bonner Arbeiten zur deutschen Literatur 4, utg. Benno von Weise] (Bonn 1962)
Corbett, Edward P.J. & Connors, Robert J. Classical Rhetoric for the Modern Student [1965]
4 utg. (New York & London 1999)
Crisp, Roger, »Virtue Ethics«, Routledge Encyclopaedia of Philosophy, utg. Edward Craig
(London & New York 1998) s. 622–626
Cullhed, Anders, Solens flykt. Från barocken till Octavio Paz. Litteraturhistoriska studier
(Stockholm 1993)
Cullhed, Anna, The Language of Passion. The Order of Poetics and the Construction of a Lyric
Genre 1746–1806 (diss, Uppsala 2001)
Curtius, Ernst Robert, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter (Bern 1948)
Dahl, Folke, »En återfunnen svensk bröllopsvers från 1500-talet«, Nordisk tidskrift för bokoch biblioteksväsen 56 (1969)
Dahlgren, Stellan, »1600-talets ståndssamhälle«, Kultur och samhälle i stormaktstidens
Sverige, Stellan Dahlgren mfl. (Stockholm 1967) s. 9–40
Dahlman, Axel, »Värmlands städer och köpingar« En bok om Värmland av värmlänningar 3,
utg. H.H. Hildebrandsson & Sixten Samuelsson (Uppsala 1921) s. 1–80
De Brun, Frans mfl. »Matrikel öfver borgmästare och rådmän samt stads- och magistratssekreterare i Stockholms stad och norra förstäder«, Stockholms rådhus och råd. Festskrift
[…] utgifven till minne af nya rådhusets invigning hösten 1915 2, (Stockholm 1915)
Delblanc, Sven, »Hercules magnanimus«, Samlaren 82 (Uppsala 1961) s. 5–72
–, Ära och minne. Studier kring ett motivkomplex i 1700-talets litteratur (diss.
Uppsala/Stockholm 1965)
Drees, Jan, Die soziale Funktion der Gelegenheitsdichtung. Studien zur deutschprachigen
Gelegenheitsdichtung in Stockholm zwichen 1613 und 1719 (diss. Stockholm 1986)
–, Deutschsprachige Gelegenheitsdichtung in Stockholm und Uppsala zwischen 1613 und 1719.
Bibliographie der Drucke nebst einem Inventar der in ihner verwendetet dekorativen
Druckstöcke [Acta Bibliothecæ Regiæ Stockholmiensis 51] (Stockholm 1995)
Dubrow, Heather, A Happier Eden. The Politics of Marriage in the Stuart Epithalamium
(Ithaca & London 1990)
Dyck, Joachim, Ticht-Kunst. Deutsche Barockpoetik und Rhetorische Tradition (Bad
Homburg von der Hohe, Berlin & Zürich 1966)
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Ekedahl, Nils, Det svenska Israel. Myt och retorik i Haquin Spegels predikokonst [Studia
Rhetorica Upsaliensia 2] (diss. Uppsala 1999)
Ekholm, Ragnar, Samuel Columbus. Bidrag till kännedomen om hans levnad och författarskap
(diss. Uppsala 1924)
Elias, Norbert, The Court Society [1969], övers. (Oxford 1983)
Ellenius, Allan, »Konst och miljö«, Kultur och samhälle i stormaktstidens Sverige, Stellan
Dahlgren mfl. (Stockholm 1967) s. 41–94
–, »Visual Culture in Seventeenth Century Sweden. Images of Power and Knowledge«
The age of New Sweden, utg. Losman m.fl. (Stockholm 1988) s. 41–67
Englund, Peter, Det hotade huset. Adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden
(diss. Uppsala/Stockholm 1989)
Enkvist, Nils Erik, Stilforskning och stilteori (Lund 1974)
Ericson, Lars, Borgare och byråkrater. Omvandlingen av Stockholms stadsförvaltning 1599–1637
[Stockholmsmonografier utgivna av Stockholms stad 84] (Stockholm 1988)
Eriksson, Gunnar, »Om idealtypsbegreppet i idéhistorien«, Lychnos 1979–1980, s. 288–296
Estborn, Sigfrid, Evangeliska svenska bönböcker under reformationstidevarvet. Med en
inledande översikt över medeltidens och reformationstidens evangeliska tyska bönelitteratur
(diss. Lund 1929)
Fehrman, Carl, Diktaren och döden. Dödsbild och förgängelsetanke i litteraturen från antiken
till 1700-talet (Stockholm 1952)
Ferrari, Giovanni R.F., »Introduction«, Plato, The Republic, utg. Giovanni R.F. Ferrari,
övers. Tom Griffith (Cambridge 2000) s. xi–xlviii
Friberg, Axel, Den svenske Hercules. Studier i Stiernhielms diktning (diss. Stockholm 1945)
Frängsmyr, Tore, »Den gudomliga ekonomin. Religion och hushållning i 1700-talets
Sverige«, Lychnos 1971–1972, s. 217–283
–, Sökandet efter upplysningen. En essä om 1700-talets svenska kulturdebatt (Stockholm 1993)
–, Svensk idéhistoria. Bildning och vetenskap under tusen år 1 (Stockholm 2000)
Galston, William A. »Virtue: A brief bibliography«, Virtue, utg. John W Chapman &
William A. Galston [Nomos 34, Yearbook of the American Society for Political and Legal
Philosophy] (New York & London 1992) s. 387–389
Goold, George P. »Introduction«, Cicero, Marcus Tullus De Inventione; De Optimo Genere;
Topica, med engelsk parallelltext, övers. H.M. Hubbel [Cicero in Twenty-Eight Volumes
2, The Loeb Classical Library 386 utg. George P. Goold] (London & Cambridge,
Mass. 1976) s. xi–xvii
Graham, Keith »How do Illocutionary Descriptions Explain?« [1981], Meaning and Context.
Quentin Skinner and His Critics, utg. James Tully (Princeton 1988) s. 147–155
Granlund, John, »Författaren och verket«, Brahe, Per, Oeconomia eller Hushållsära för ungt
adelsfolk, utg. John Granlund och Gösta Holm [Nordiska museets handlingar 78]
(Lund 1971) s. iv–xxxix
Greenblatt, Stephen, Shakespearean Negotiations. The Ciculation of Social Energy in
Renaissance England (Oxford 1988)
Griffin, Mitiam T. & Atkins, E. Margaret »Introduction«, Cicero, Marcus Tullius, On
Duties (Cambridge 1991) s. ix–xxviii
Gustafsson, Lars, Virtus Politica. Politisk etik och nationellt svärmeri i den tidiga
stormaktstidens litteratur (diss. Uppsala 1956)
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–, »Den litterate adelsmannen i den äldre stormaktstidens litteratur«, Lychnos 1959 (tr.
1960) s. 1–39
–, »Litteratur och miljö«, Kultur och samhälle i stormaktstidens Sverige, Stellan Dahlgren
mfl. (Stockholm 1967) s. 95–124
–, »’Tänk och, Hercule, på dijn ätt’ Det adelspolitiska perspektivet i Stiernhielms
Hercules« Stiernhielm 400 år. Föredrag vid internationellt symposium i Tartu 1998, utg.
Stig Örjan Ohlsson och Bernt Olsson [Kungliga Vitterhets historie och antikvitets
akademien (KVHAA)] (Stockholm 2000) s. 127–136
Gustaviansk lyrik. Ett stickprov för vetenskapligt bruk. Ordindex, utg. Jan Thavenius (Lund 1968)
Göransson, Sven, De svenska studieresorna och den religiösa kontrollen. Från reformationstiden
till frihetstiden [Uppsala universitets årsskrift 1951:8] (Uppsala 1951)
Habermas, Jürgen, Borgerlig offentlighet. Kategorierna »privat« och »offentligt« i det moderna
samhället, övers. (Lund 1984)
Hansson, Stina, »Bröllopslägrets skald och bårens«. En studie i Lucidors tillfällesdiktning (diss.
Göteborg 1975)
–, Svensk brevskrivning. Teori och tillämpning [Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga
institutionen vid Göteborgs universitet 18] (Göteborg 1988)
–, »Inledning«, Vossius, Gerhard, Elementa Rhetorica på svenska, övers. och utg. Stina
Hansson [Meddelanden från Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs
universitet 5] (Göteborg 1990)
–, Ett språk för själen. Litterära former i den svenska andaktslitteraturen 1650–1720 [Skrifter
utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet 20]
(Göteborg 1991)
–, Salongsretorik. Beata Rosenhane (1638–74), hennes övningsböcker och den klassiska
retoriken [Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga instututionen vid Göteborgs
universitet 25] (Göteborg 1993)
–, »Inledning«, Lucidor [Johansson, Lars], Samlade dikter, utg. Stina Hansson [SVSF, Ny
serie] (Stockholm 1997) s. x–xxx
–, Från Hercules till Swea. Den litterära textens förändringar [Skrifter utgivna av
Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet 39] (Göteborg 2000)
Heckscher, Eli, Sveriges ekonomiska historia från Gustav Wasa 2:2 (Stockholm 1935–1949)
Heggelund, Kjell, »Unionstiden med Danmark«, Norges litteratur historie, 1. Fra runerne til
Norske selskab, huvudred. Edvard Beyer (Oslo 1995) s. 343–623
Hellquist, Elof, Svensk etymologisk ordbok 2 [1922], 3 utg. (Stockholm 1970)
Helmfrid, Björn, Norrköpings historia, 5. Tiden 1568–1655, utg. Norrköpings stads
historiekommité, utg. Björn Helmfrid & Salomon Kraft (Norrköping 1965)
Herlitz, Lars, »Det civila samhället och Sveriges underutveckling. Anders Bachmanson från
Arcana till Anatomia«, Scandia. Tidskrift för historisk forskning 57:2 (1991) s. 283–324
Himmelstrand, Hjalmar, Olof Bergklint kritiska verksamhet. Ett bidrag till den litterära
granskningens historia i Sverige (diss. Uppsala 1898)
Holl, Karl, Luthers etiska åskådning, övers. (Uppsala 1928)
Hollis, Martin »Say It With Flowers«, Meaning and Context. Quentin Skinner and His
Critics, utg. James Tully (Princeton 1988) s. 135–146
Horne, William C., Making a Heaven of Hell. The Problem of the Companionate Ideal in
English Marriage Poetry 1650–1800 (Athens, Georgia,1993)
Hultin, Arvid, Finlands litteratur under frihetstiden (Helsingfors 1906)
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Hunt, Lynn, Politics, Culture, and Class in the French Revolution (Berkeley & Los Angeles 1984)
Husted, Jørgen »Austin och Searle: Talhandlingar«, Vår tids filosofi. Filosoferna. De
filosofiska strömningarna. En uppslagsbok, 2. Vetenskap och språk – anglosaxisk filosofi,
övers. (Stockholm 1987) s. 618–630.
Höffe, Otfried & Rapp, Christof, »III. Neuzeit« [del av artikeln »Tugend«], Historisches
Wörterbuch der Philosophie 10, utg. Joachim Ritter & Karfried Gründer (Basel 1998) sp.
1554–1570
Jarrick, Arne, Den himmelske älskaren. Herrnhutisk väckelse, vantro och sekularisering i 1700talets Sverige (Stockholm 1987)
Johansson, Kenneth, »Mannen och kvinnan, lusten och äktenskapet. Några tidstypiska
tankegångar kring gåtfulla ting«, Jämmerdal och fröjdesal. Kvinnor i stormaktstidens
Sverige, utg. Eva Österberg (Lund 1997) s. 27–70
Johannesson, Kurt, »Daniel Wallenius, en bortglömd 1600-talspoet«, Samlaren (1963)
s. 120–143
–, I polstjärnans tecken. Studier i svensk barock, [Lychnos-bibliotek 24] (diss. Uppsala 1968)
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