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Två små Lucidorbidrag.

Av Tönn e s  Kl eberg .

1. Lucidor och Johan Paul Hoffm an.

Gunnar Bolin har genom sina på nytt och värdefullt material utom
ordentligt rika Lucidorstudier1 fört kunskapen om Lasse Johanssons 
länge i dunkel höljda levnad ett mycket stort steg framåt och till bety
dande del omdanat hela bilden av hans personlighet och omgivning. 
Många förut dunkla punkter ha klarlagts, och ett antal skruvade hypo
teser ha gjorts överflödiga och kommit att bryta samman.

En polyglott dikt i Helicons blomster (M-arket, blad 3r—4r) bär titeln 
»Detta är den Edle ok Lofl. Magistraten uthi Stockholm til Ny-Åhret 
1671. uti en myckit konstig Skrift dedicerat aff den dråpelige Skrijf-Mä- 
staren Johan Paul Hoffman». »Johan Paul Hoffman» har antagits vara 
en av Lucidors många signaturer, och Sandwall1 2 söker ge en förklaring- 
till dess egendomliga utformning: dikten är ett försök av skalden att få 
fast fot i det borgerliga samhället, och signaturen Hoffman (ty. hoffen) 
ger uttryck åt hans ljusa förhoppningar att vinna magistratens hjälp i 
denna sin strävan. Men det rör sig här inte om någon signatur av Luci
dor s vanliga typ, utan vi ha att göra med ett helt normalt egennamn.

Bolin påvisar3, att Johan Paul Hoffman är en verklig person, en bok
hållare i Stockholms stads tjänst, gift med Maria Catharina Nuding och 
död omkring 1700. Ur stadens huvudböcker lämnar han den upplys
ningen, att »bookhållarenn som informerar vngdomen Johan Paul Hoff
man» eller »skrijff- och räcknemästaren för vngdomen Johan Paul Hoff
man» exempelvis åren 1670—1674 uppburit en årlig lön av 150 daler sil
vermynt. Törhända kunna några ytterligare upplysningar om denne man 
vara av något intresse.

Tyska församlingens vigselbok4 meddelar under den 3 februari 1661 
(s. 28), att »Hoffman, Hans Paulus, Buchhalter, von Nurnberg» ingått 
äktenskap med »Susanna Beinenbergs, Herman Jansson Keinenbergs 
gewesenen Buchhalters der Ost Indischen Compagnje zu Amsterdam 
ehel. tochter». Samma församlings dopbok4 upptar den 23 september 
s. å. makarnas första barn, dottern Anna-Margareta (s. 446). Fadern 
benämnes alltjämt »Buchhalter». En andra dotter, Helena Catharina,

1 N ya bidrag till Lucidors biografi. Samlaren, 1934, s. 222 ff.; Lucidor som student i 
Greifswald och Leipzig. Ibid. 1939, s. 1 ff.

2 Lucidor, Samlade arbeten. Utg. av F. Sandwall. 2. Sthlm 1930 (Svenska författare 
utg. av Svenska vitterhetssamfundet. 6: 2), s. 162.

3 N ya bidrag, s. 274 f.
4 Stockholms stadsarkiv.
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döpes den 5 april 1663, men fadern kallas då »Rechenmeister an d. Teut- 
schen Schule». Då den äldste sonen den 19 maj 1664 i dopet erhåller fa
derns namn, Hans-Panl, är titeln »Schreib- nnd Rechenmeister an der 
Teutschen Schulen», då den andre den 21 januari 1666 döpes till Petrus 
Julius, »Scholae Germ. Collega». Ytterligare en son, Sigismundus Augus- 
tus, döpes den 8 augusti 1667, och fadern kallas »Schreib- und Rechen
meister».

Hoffman var sålunda lärare vid Tyska skolan, där han 1662 utnämnts 
till apologist.1 Denna skola var »den endaste i hela staden, som med ett 
Gymnasio någorlunda kan jembnföras», såsom Tyska församlingens äldste 
vid ett något senare tillfälle (1717) icke utan stolthet framhålla.1 2 Dess 
lärare ha i stor utsträckning varit särdeles väl utbildade män, och inte 
minst synas deras språkkunskaper ha varit betydande. Jag har i annat 
sammanhang påvisat, att två av skolans män, con-rectorn Eberhard 
Christian Spöring och »collega tertius» Joachim Johannes Fichtelius 
liksom flera av dess elever mot århundradets slut och ett stycke in på 
1700-talet uppträtt som mer eller mindre flitiga utövare av den polyglotta 
diktningens konst.3 Ha de, kan man väl med skäl fråga sig, haft en före
gångare i Hoffman? Har man rätt att betrakta nyårshälsningen till ma
gistraten som äkta Lucidorgods?

Yi ha som bekant en annan Lucidordikt, som i mer än ett avseende 
kan sägas vara en parallell till den nu ifrågavarande; även den är en ny- 
årsönskan, riktad till den engelska ambassadören Sir Henry Coventrv 
1672, »Strena Votiva in novi & felicis Anni auspicium . . .».4 Denna Strena 
säges vara »ad . . . Dn. Henrici Coventrii. . . pedes humillimé deposita 
Heliconis Arctoi Nomine a Jean Prillvvitz, Art. & Mart. Stud.». Utan 
att närmare ingå på denna dikts äkthetsfråga vill jag erinra om att Gun
nar Castrén funnit det sannolikt, att Prillwitz själv är författaren och 
att dikten med orätt fått plats bland Helicons blomster.5 Sandwall där
emot finner Lucidors författarskap obestridligt och anser, att dikten för
fattats i Prillwitz’ namn och för hans räkning.6

Yad hyllningsskriften till magistraten beträffar, har veterligen endast 
Bolin uttalat sig om dess äkthet — tidigare har ju knappast anledning 
funnits till diskussion. Bolin finner det säkert, att dikten är författad 
av Lucidor.7 Redan den omständigheten att den dock är upptagen i 
Helicons blomster talar ju härför. Yad som talar emot torde efter vad 
som ovan sagts ligga i öppen dag. Ytterligare ett skäl torde emellertid 
kunna anföras till stöd för diktens äkthet.

Efter sin första hustrus, Susanna Reinenbergs, död har Hoffman in

1 J. J. A. Liideke, Diss. hist. de Ecclesia Teutonica et Templo S:tae Gertrudis Stock- 
holmiensi. Ups. 1791 (diss.; praes. E. M. Fant), s. 79, 83. Namnformen är »Johannes 
Paulus Hoffmann».

2 Liideke a. a., s. 71.
3 Italienska språkets ställning i 1600-talets Sverige. Lychnos, 1939, s. 17.
4 Orginaltryck i Uppsala UB; Helicons blomster, M-arket, blad 4V—N-arket, blad l r; 

Sandwalls upplaga. D. 1, s. 178 f. Orginaltrycket har Prillwitz’ namn helt utsatt, Heli
cons blomster förkortar till J. P.

5 Några dikter från stormaktstiden (Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i 
Finland. 78 =  Förhandlingar och uppsatser. 20 (1906). Hfors 1907), s. 387.

8 Sandwalls upplaga. D. 2, s. 189 f.
7 N ya bidrag, s. 275.
11 — 41332. Samlaren 1941.
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gått nytt äktenskap med den tidigare nämnda Maria Catharina Nuding.1 
Även denna andra hustru har avlidit före mannen. Bouppteckningen 
efter henne upprättas den 7 augusti 1699.1 2 Här redovisas som tillgångar 
bl. a. ett stenhus i staden och åtskilliga fordringar. En av dessa, 500 
daler silvermynt, är på »Bokhållaren Johan Andersin», d. v. s. utgivaren 
av Helicons blomster.

Det torde få anses högst osannolikt, att Andersin skulle ha bland Lu- 
cidors skrifter upptagit en dikt, som i själva verket varit författad av en 
annan person, med vilken han av allt att döma varit personligen bekant 
och till vilken han t. o. m. stått i ekonomisk förbindelse. Med all säker
het är sålunda den »myckit konstiga» skriften författad av Lucidor i den 
dråpeliga skrivmästaren Johan Paul Hoffmans namn, kanske som en vän
tjänst, kanske mot kontant erkänsla.

2. T vå anekdoter om Lucidors clairvoyance.

Lucidorgestalten har i alla tider lockat fantasien och i stor utsträck
ning kommit att skymmas bakom en vävnad av legender. Här skola 
två jämförelsevis tidiga och veterligen ej förut uppmärksammade anek
doter om Lucidors clairvoyance meddelas.

I Stifts- och landsbiblioteket i Skara förvaras en del av prosten Harald 
Ullenius’ efterlämnade handskrifter. Ullenius, som inskrevs vid Uppsala 
universitet 1693 och vann magistergraden 1700, var en lärd och ofant
ligt flitig samlare, om vilken det i Västgöta nations matrikel är anteck
nat, att »han väl förtjänade det vitsordet, att han inte gärna lät någon 
dag gå förlorad».3 En av handskriftsvolymerna i Skara med ryggtiteln 
»Ullenii Poecile» inledes med »Mnemonica, continens Versus nonnullos 
Rerum variarum Memoriales» och innehåller därefter (f. 293v) en sam
ling berättelser av skilda slag, om djäknar, präster m. fl., »Historiarum 
variarum Trigena».4 I denna samling läsas under nummer XIII följande 
två anekdoter, vilka kunna vara förtjänta att räddas undan glömskan:

»A:o 1659, in Maj o war Lucidor vthi Rotens gård i Upsala inkomen hos en 
Båtzmans hustro, och sade til henne: J dag är Eder man vthi St Hiibes, och tages 
mycket siuk vthaf farkosten; teknandes Datum i taket med krito. När manen 
kom hem, och frågade, hwad thet Datum hade at betyda? swarade hon, at en 
man tå och tå skrifwit thet ther. Båtzmannen berettade, huru han then dagen 
vthi en starck Brehesiuko togs vp af Skeppet wid St Hiibes, men begynte 14 dagar 
ther effter at koma sig nogot före igen. Same Lucidor weddes engong med en 
vthi Slotts-Cancelliet om 10 RDr, then tid H  Göran Fleming war Ambassadeur i 
England, at sama dag, som the trodde, Flemingen skulle skrifwa ifrå London, 
så wille han i Stockholm skrifwa ett lika lydande bref, in alles, til ord, corhata, 
semicola, & puncta. Lucidor giorde så; at när Flemingens bref ankom, war Lucidors 
vti allt ther med likt.»

De båda anekdoterna äro märkliga framförallt på grund av de date- 
ringsproblem de uppställa. Enligt Ullenius’ uppgift i den förra av dem

1 Bolin, N ya bidrag, s. 274.
2 Tyska församlingens inventariebok för 1700 i Stockholms stadsarkiv.
3 »quippe cui ea merito debetur commendatio, ut nullam facile perdiderit diem» (B.

V:son Lundqvist, Västgöta nation i Uppsala från år 1595. Biografiska anteckningar 4. 
Uppsala 1938. s. 219). Om Ullenius jfr i övrigt J. W. Warholm, Skara stifts herdaminne. 
2, s. 410 f.; R. Lannér, En prästerlig livsbild från vår storhetstid. Julhälsningar från präs
ter i Skara stift, Årg. 28 (1933), s. 36 ff. 1 Ms Ullen. I.
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skulle Lucidor i maj månad 1659 ha vistats i Uppsala, väl rimligtvis som 
student. Emellertid har Gunnar Bolin visat, att skalden efter något mer 
än tre års studier i Greifswald (1655—1658) någon gång på vintern 1658/ 
59, sannolikt i början av 1659, inskrivits vid universitetet i Leipzig och 
att han där invecklades i en omfattande akademisk process, som slutade 
med två års relegation.1 De ganska vilda studentkravaller, som gåvo an
ledning till rättegången, ägde rum den 26 november 1659. Man står då 
inför två alternativ. Antingen har Lucidor kort efter sin immatrikula- 
tion vid Leipziguniversitetet rest hem till Sverige och i maj månad varit 
i Uppsala för att senast i november återvända till Leipzig och inblandas 
i det nyssnämnda uppträdet. Eller också — och det är väl det sanno
likaste — har anekdotberättaren tagit miste om tiden. Kanske hänför 
sig den skildrade episoden till Lucidors kända Uppsala vistelse tio år se
nare, då han »studenterne i språåk informerat»1 2 såsom vikarie för den or
dinarie franske språkmästaren. Skalden torde vid detta tillfälle ha läm
nat Uppsala i slutet av juli3, varför den av Ullenius angivna årstiden 
(maj) skulle stämma.

Den senare anekdoten om vadhållningen låter sig med lätthet datera. 
Under för Sverige särdeles brydsamma politiska förhållanden utsågos 
riksrådet Jöran Fleming och hovrådet Peter Julius Coijet 1666 till det 
krävande uppdraget att leda en ambassad till det engelska hovet. Instruk
tionen för sändebuden är daterad den 10 april 1666, och ambassaden an
lände till London den 20 maj.4 Fr. o. m. den 11 juni 1667 var Flemings 
och Coijets verksamhet förlagd till Breda, där de som medlare deltogo i 
fredsförhandlingarna.5

Bolin meddelar i sitt »itinerarium», att Lucidor ännu sommaren 1665 
var i Stockholm och att han fr. o. m. sommaren 1668 oavbrutet vistades 
i Sverige.6 Yad den mellanliggande tiden angår, 1666—sommaren 1668, 
antar Bolin, visserligen med all reservation, att skalden då varit utom
lands. Den av Ullenius meddelade anekdoten ger oss den upplysningen, 
att Lucidor åtminstone någon tid mellan maj 1666 och juni 1667 — alltså 
»then tid H Göran Fleming war Ambassadeur i England» — varit i Stock
holm. Ingenting synes hindra, att denna uppgift kan vara riktig.

1 N ya bidrag, s. 254 f.; Lucidor som student i Greifswald och Leipzig, s. 18 ff.
2 Jfr min ovan citerade Lychnosuppsats, s. 11.
3 Lucidor, Samlade arbeten. Utg. av F. Sandwall. 2. Stockholm 1930, s. 132.
4 K. G. Lundqvist, Sveriges neutralitets förklaring år 1666 under kriget mellan England 

och Holland. Norrköping 1899, s. 28.
5 Meddelanden från Svenska riksarkivet. 25. Stockholm 1901, s. 294, not 2. — Fleming 

avled i Breda den 17 september.
6 Nya bidrag, s. 270.


