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Olof Celsius’ »Jungfruers Wänne-wal».
Av K r i s t e r  Gi e r o w.

Den 14 februari 1738 firades i Uppsala bröllop mellan regementspastorn 
vid Kungl. Upplands infanteriregemente Matern Pfeiffer och jungfru 
Catharina Holm. Bröllopet kan icke sägas i och för sig ha varit ett större 
evenemang. Brudgummen var enligt Upsala ärkestifts herdaminne (2, 
s. 284) son till kyrkoherden i Munsö Matern Pfeiffer. Utöver detta och 
att han innehade ovannämnda regementspastorbeställning, innehåller 
herdaminnet inga uppgifter om honom, och i O. Bergströms arbete Bidrag 
till Kongl. Uplands regementes historia . . .  är han icke ens upptagen i 
den (s. 62 ff.) uppgjorda rullan över regementets officerare, läkare, präster 
m. fl. I fråga om bruden är endast namnet bekant.

Att detta brudpars namn likväl bevarats till eftervärlden och under 
långa tider måste ha varit hart när allom bekant, sammanhänger med det 
bröllopskväde, som vid tillfället i fråga överräcktes till detsamma:

Jungfruers Wänne-wal 
Rimwis beskrifwit/

Då
PASTORN wid Kongl. Maj:ts Uplands 

Inf anterie-Regemente/
Den Ärewördige och Högwällärde Herren/

Herr MATERN 
PFEIFFER,

Samt
Den Äreborna och Dygderika Jungfrun/

JUNGFRU
CATHARINA

HOLM,
E tt trofast och Christeligit Ächtenskaps-för

bund förmedelst Christelige Ceremonier i förnämt Folks 
närwaro ingingo/ som skedde i Upsala 

den 14. Febr. Anno 1738.

UPSALA/ Tryckt hos Joh. Höjer/ Kongl. Acad. Boktr.

Den särskilt under 1700-talet i vårt land så rikt florerande tillfällighets - 
diktningen i form av förnämligast bröllops- och begravningsdikter har 
— sin natur likmätigt — i allmänhet endast haft en dagsländeartad
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tillvaro. Endast i sällsynta fall ha dessa poetiska alster varit av den be
skaffenheten, att de överlevat det tillfälle, för vilket de skrivits och tryckts, 
och ansetts vara av ett värde, som kunnat motivera nytryck. P. Han- 
selli omnämner i Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare . . . 
(10, s. 537) såsom ett remarkabelt exempel på dylika sällsynta succéer 
tvenne bröllopsdikter av assessorn i antikvitetsarkivet Nils Keder, vilka 
dikter trycktes första gången 1690 och sedan utkommo i tre omtryck, 
det sista så sent som 1768.

Den ovannämnda dikten till Matern Pfeiffer och hans brud kom emel
lertid att slå detta rekord och kom alltså ävenledes att undslippa det 
sedvanliga ödet att glömmas omedelbart efter framförandet.

Dikten, som förutom titelbladet omfattar något mera än nio sidor, är 
signerad O. C. F. Efter densamma är i omedelbar följd tryckt en annan 
dikt, »Herde-Sång», om icke fullt två sidor och signerad A. B. Författaren 
till det första av dessa båda bröllopskväden var dåvarande filosofie stu
deranden, sedermera professorn vid Uppsala universitet, pastor primarius 
samt slutligen biskopen i Lund Olof Celsius d. y. Den senare diktens upp
hovsman kan icke med säkerhet identifieras. Möjligen är det den flitige 
versmakaren Anders Berghult, sedermera kyrkoherde i Södra Mellby och 
Vitaby, som här strängat sin lyra. Berghult, som sedan 1737 vistades i 
Stockholm och där enligt Cavallins herdaminne erhållit en »förmonlig 
kondition» samt sedan under flera år tjänstgjorde såsom komminister i 
Hedvig Eleonora församling, har producerat en hel mängd tillfällighets - 
poesi, till största delen under utsatt namn, men åtskilligt också — efter 
vad kunnat fastställas — under signaturerna A. B. H. och A. B. Ett urval 
av sina poetiska alster utgav Berghult själv år 1768 under titeln »Skrift
samling. Första flocken. Innehållande fägne-dickter, brölops-, begraf- 
nings- och andra tilfällighets-skrifter». Någon andra »flock» utkom 
aldrig.

Celsius’ dikt är något av en samtidssatir. Han gisslar det täcka könets 
svaghet för det ytligt eleganta och dess förakt för det mera stabilt gedigna 
och presenterar tvenne friare av olika typ, herr Hwisp och herr Säflig, 
vilka få representera de ovannämnda karaktärsegenskaperna. Herr Hwisp 
vinner kvinnornas behag, herr Säflig endast deras förakt. Men som äkta 
man visar sig herr Säflig vara den mest idealiske av de båda. Han tar 
väl vård om sin hustru och sitt hus, under det att herr Hwisps storslaget 
inrättade hem snart tages i mät, och han själv och hans hustru få finna 
sig i att såsom tiggare stå på den förut så föraktade herr Säfligs gård. 
Dikten slutar självfallet med en artig hänvändelse till dagens brudpar, som 
naturligtvis tillägges samma goda egenskaper som herrskapet Säflig.

Utan att ur poetisk synpunkt vara direkt märklig skiljer sig Celsius’ 
dikt likväl förmånligt från samtidens övriga, i allmänhet tämligen scha
blonmässiga alster .i samma genre.

I Kungl. bibliotekets samling av personverser (Verser m. m. till och 
öfver enskilda B 4:o 14, 1736—1738) finnas av denna bröllopsdikt 
sju olika tryck bevarade, samtliga i kvarto. Några foliotryck synas icke 
ha utsläppts, liksom man vid denna tidpunkt över huvud taget frångått 
sextonhundratalets och det tidigare sjuttonhundratalets sedvanliga format 
för tryckalster av detta slag, patentfolio och folio. Vid förfrågan har från 
Kungl. biblioteket meddelats, att några sådana tryck i varje fall icke
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blivit bevarade av »Jungfruers Wänne-wal». I Lunds universitetsbiblio
teks personverssamling ingår icke något enda av dessa tryck.

Originaltrycket har till bröllopet verkställts av akademiboktryckaren 
i Uppsala Johan Höjer och har varit ett av de sista tryckalster, som läm
nats hans officin, i det att Höjer avled den 10 mars samma år. — Kedan 
före 1738 års utgång var tiden inne för en nytryckning. Detta tryck, som 
saknar tryckort och endast har uppgiften »tryckt åhr 1738», är helt nysått 
men torde väl ha utgått från den Höjerska officinen under mellantiden 
från Johan Höj ers död och till den dag samma år, då hans änka, Charlotta 
Beata Mentzer, fick kontrakt med det akademiska konsistoriet såsom aka
demiboktryckare. Ytterligare två upplagor av »Jungfruers Wänne-wal» 
utgingo från det Höjerska boktryckeriet, båda med följande tryckorts- 
angivelse: »I Upsala andra gången Tryckt hos Kongl. Acad. Boktr. Sal. 
Joh. Höjers Enckia». Denna uppgift, liksom det förhållandet, att för 
dessa båda tryck använts samma typmaterial, som till det första, under 
det att för det andra typer av helt annat slag begagnats, kan synas inne
bära att tryck nummer två levererats från annat tryckeri än det Höjerska. 
Möjligt är emellertid också, att Höj ers änka vid andra tryckningen gjort 
fullständig nysättning av den anledningen, att hon vid sagda tillfälle 
ännu icke innehaft privilegium.

Skiljaktigheterna mellan första, tredje och fjärde trycken äro obetyd
liga. Både anf anger, kapitäler och brödstil äro desamma. Slut vinjetten 
är däremot utbytt, och smärre ortografiska skiljaktigheter förefinnas. Den 
av signaturen A. B. författade Herdesången, som medtagits även i det 
andra trycket, har nu utgått och återfinnes ej heller i följande tryck. De 
här nämnda, tredje och fjärde upplagorna sakna tryckår. De torde emel
lertid ha gått i press senas~t i början av år 1743. Efter denna tidpunkt 
ändrade nämligen änkan Höjer firmanamnet till Akademiska tryckeriet. 
De båda trycken förete sinsemellan åtskilliga olikheter såväl i uppställ
ning som i ortografi.

De därpå följande tre upplagorna ha utgått från annan officin. Det 
femte trycket har följande tryckortsangivelse: »Stockholm, På nytt up- 
lagdt hos Lars Salvius.» Tryckår saknas. Det är emellertid att förlägga 
till tidigast år 1742, då Salvius började sin verksamhet såsom boktryckare 
efter att ha ingått äktenskap med Helena Indebetou, änka efter bok
tryckaren Johan L. Horrn. Detta tryck är likväl icke upptaget i den av 
Salvius nämnda år utgivna »Uptekning, på de böcker och exemplarer, 
som med egen kostnad blivit uplagde, och finnas till köps uti fordom Johan 
Laur. Horrns; men nu Lars Salvii boklåda . . . » Däremot finnes det upp
taget i Salvius’ förlagskatalog av år 1771 med tryckårsuppgiften 1738, 
vilken uppgift uppenbarligen syftar på tryckets första upplaga. Det för 
det femte trycket använda typmaterialet är till synes identiskt med det 
av det Höjerska tryckeriet använda. Har månne Salvius tillsammans 
med förlagsrätten övertagit det från Höj ers änka i samband med den 
kontrovers, i vilken han under sina första år såsom boktryckare var in
vecklad med den av kommerskollegium med tioårigt monopol utrustade 
stilgjutaren Matthias Holmerus, under vilken kontrovers Salvius kan 
tänkas ha lidit en viss brist på typmaterial? (Jfr H. Schucks arbete »Lars 
Salvius. Minnesteckning», s. 88 ff.) Att med säkerhet datera båda trycken 
är icke möjligt. Ettdera kan emellertid utan vidare förläggas till år 1747.
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Nummer 23 av Lars Salvius’ egen publikation »Lärda tidningar» (s. 92) 
innehåller nämligen följande notis: »Jungfruers Wänne-wal rimwis be- 
skrifwit, är en Bröllops skrift, som för sina många artiga infällen blifwit 
mycket wäl uptagen, hwarföre den å nyo är med Auctorens goda minne 
uplagd af Lars Salvius.»

Den sista och sjunde upplagan utsände slutligen Salvius så sent som år 
1768. I den nämnda volymen av Kungl. bibliotekets personverssam- 
ling, som i övrigt upptagit de olika trycken i kronologisk ordning, har man 
låtit detta tryck inskjutas mellan de båda närmast förut behandlade. 
Då trycket av år 1768 är helt nysått, under det att de båda andra äro 
tryckta med samma typmaterial, och då intet annat indicium för denna 
placering förefinnes, torde den i denna uppsats fastställda ordningen vara 
den riktiga.

En 1600-talsvisa som »Nachspiel».
Av Bernhard Risberg.

E f t e r s k r i f t .

Vid nedskrivandet i fjol av i föreliggande volym av »Samlaren» ingående 
uppsats hade jag tyvärr råkat förbise, att ett korrekt avtryck av Nachspilet 
numera föreligger i prof. E. Noreens »Författarfrågor i Lejonkulans dramatik» 
(Lund 1938), där även rättelserna trefnat i str. 30, wille i str. 48 och af i slut
strofen antecknats under texten (med ett ?).

Min uppsats torde dock genom detta förbiseende knappast ha förlorat något 
av sitt textkritiska värde. De tre rättelserna hade jag f. ö. redan 1892 in
skrivit i m itt ex. av Samlaren.

Linköping i september 1940.
Bernhard Risberg.


