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Den svenska medeltidsdikten »Konung 
Alexander».

A v  K l a s  W e n n e r b  er g.

Den medeltida svenska- dikten »Konung Alexander»1 har tills nyligen 
av alla forskare ansetts vara »en ganska trogen och slät, ehuru formellt 
tillfredsställande översättning» av ett latinskt arbete, »Historia de pre- 
liis»2, behandlande Alexander den stores liv och bedrifter. För en del år 
sedan framlade emellertid professor Blanck3 den åsikten, att den svenske 
översättaren »långt ifrån är någon slät översättare, utan en intressant 
författarpersonlighet, som genom en konsekvent ehuru ej särdeles i ögo
nen fallande omdaning åstadkommit något nytt» (s. 4). Genom denna 
omdaning, som gjorts »systematiskt och i en viss avsikt» (s. 5), har över
sättningen, som föranstaltats av Bo Jonsson Grip, enligt Blancks mening 
blivit en stridsskrift, riktad mot drotsens motståndare kung Albrekt.

Blanck anser sig i den svenska versionen — av honom daterad till 
något av åren 1375—86 (s. 43) — kunna finna mångfaldiga hänsyftningar 
på dåtida svenska förhållanden, och i dess huvudpersoner, Alexander 
och Darius, vill han rent av se porträtt av den mäktige drotsen och dennes 
rival om makten, kung Albrekt.

Med de ytterst knapphändiga kunskaper vi ha om kung Albrekt är 
det givetvis mycket svårt att påvisa några bestämda likheter mellan honom 
och den svenska Alexanderdiktens kung Darius. Blanck anser sig dock 
kunna konstatera vissa sådana. Så finner han t. ex. hos båda en böjelse 
för maklighet och vällevnad. Att diktens Darius verkligen ägde denna 
egenskap torde framgå bl. a. av nedanstående citat, hämtat ur ett brev 
från satraperna till Darius:

1388 ij latin fara idhar dandz
ij a'rin alt wane widher wa'l mak (s. 9).

Och vid ett senare tillfälle säger perserkungens broder till honom:
1873 ij skullin ey swa hema liggia

thz mak skullin ij aldre thiggia (s. 12).

Då intet av dessa uttalanden har någon direkt motsvarighet i det latinska 
originalet, ligger det nära till hands att bakom dem spåra en bestämd

1 Svenska Fornskrift-Sällskapets samlingar 12. Sthlm 1862. Vid vershänvisningar 
utan närmare angivande avses alltid detta arbete.

2 Der altfranzösische Prosa-Alexander roman . . . herausgegeben von Alfons Hilka, Halle 
1920 (cit. Hilka).

3 Anton Blanck, Konung Alexander, Bo Jonsson Grip och Albrekt av Mecklenburg, 
Samlaren 1929. Alla sidhänvisningar utan närmare angivelse gälla denna uppsats. Upp
satsen har senare omtryckts i Blanck, Ur samma synvinkel, 1935.
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avsikt hos den svenske översättaren. Men svårigheten ligger i att bevisa, 
att även kung Albrekt hade denna smak för vällevnad, och Blanck måste 
erkänna, att vi inte kunna »dokumentariskt bevisa» den (s. 49).

Blanck anser vidare, att kung Albrekt varit — eller åtminstone av sina 
motståndare beskyllts för att vara — en slösare, som ödslade rikedomar 
»på sina ovärdiga landsmän» (s. 50). Det är mycket möjligt, att Blanck 
har rätt i detta, men saken stöder inte hans uppfattning om likhet mellan 
Albrekt och diktens Darius. Ty överdriven frikostighet mot landsmän 
tycks ej ha hört till Darii svagheter. Tvärtom beskylls han på ett par 
ställen i den svenska dikten uttryckligen för snålhet. Sålunda skriver 
Alexander i ett brev till honom:

2127 thu a'st ey wan gifwa gafwa
thu wil them ha'ller sialfwer hafwa.

Vid det besök, som Alexander förklädd avlägger hos Darius (v. 2221 ff.) 
talar Alexander åter om Darii bristande frikostighet (v. 2301 ff.) — vil
ket Blanck själv i annat sammanhang framhåller (s. 28) — och Darii 
män dela tydligen Alexanders åsikt (v. 2311 ff.).

Blanck har alltså inte i nu berörda avseenden kunnat påvisa sådana 
likheter mellan diktens Darius och kung Albrekt, att därav kunna dras 
några som helst säkra slutsatser. Men han anför även flera andra skäl 
för sin åsikt. Sålunda skriver han, att medan Darii gestalt i den latinska 
versionen har kvar »ett skimmer av konungslig, manlig värdighet och 
mänsklig olycka» (s. 6), så visar oss den svenska versionen »en feg och 
ömklig, högfärdig och oduglig konung, en diktad gestalt som lastats 
med alla de fel och svagheter som det politiska hatet kan önska» (s. 6 f.). 
Denna omformning av figuren har enligt Blanck gjorts, emedan den 
svenske översättaren i Darius ville teckna en bild av kung Albrekt sådan 
han var eller sådan hans motståndare sågo honom.

Blancks bevisföring är ytterst svår att följa. Så lämnar han t. ex. 
följande sammandrag av det latinska originalets skildring av Darii öden:

Omedelbart efter det han givit sina satraper order om att fånga Alexander och 
skymfligen sända honom åter att dia sin moders bröst, får han ett brev från dessa 
som klart visar hur farlig den unge fienden i själva verket var och Darii ånger blir 
även grundlig, så grundlig att hans broder måste sätta ny kraft i honom. Men 
detta är dock långtifrån feghet och Darius kämpar sedan även här med värdig 
tapperhet. Hans flykt ur det första stora slaget (motsv. Issos) omtalas på intet 
vis i skymfliga ord. Själv känner han visserligen en djup förtvivlan, men Alexan
ders oförsonlighet driver honom att ta upp kampen ånyo. ’Melius est mihi mori in 
bello quam videre desolationem meam et gentis m ee’1, skriver han till kung Porus, 
och efter den avgörande drabbningen flyr han från den annars vissa döden först 
sedan hans närmaste övertalat honom. Hans slut, som här får en legendarisk och 
symbolisk utformning, i det han dör i Alexanders armar, har över sig något av 
hellensk mänsklighet och försoning och man lämnar även denna gång perser- 
konungen med en känsla av vemodig sympati.

Den svenske bearbetarens Darius har ingenting av dessa vackra och försonande 
drag. Han är alltigenom en feg och ömklig, högfärdig och oduglig konung, . . . 
(s. 6).

Kär man läser denna framställning får man onekligen det intrycket, 
att Darii öden i alla ovan berörda avseenden tecknats alltigenom annor

1 Det är bättre för mig att dö i strid än att se min och de minas sorgliga belägenhet.
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lunda i den svenska versionen än i den latinska. Medan Darius i »Historia 
de preliis» kämpar »med värdig tapperhet», så borde han i den svenska, 
som ingenting har »av dessa vackra och försonande drag», antingen kämpa 
fegt eller helt dra sig undan striden. Men där står tvärtom, att såväl 
Darius som Alexander i slaget vid Issos »slogho margh riddara a the riidh» 
(v. 2428). Detta tyder ju på att Darius slagits rätt duktigt. Vidare väntar 
man, att de stolta ord, som ovan citerats på latin, skola alldeles saknas 
hos den svenske bearbetaren. Men man finner hos honom en nästan orda
grann översättning därav:

3077 ba'tre a'r a'rlika dö i kiiff
a'n skamlika nöta wt sit liiff.

Av Blancks framställning får man även det intrycket, att det endast 
är i det latinska originalet, som Darius dör i Alexanders armar. Att så 
inte är fallet framgår emellertid av två rader i den svenska texten:

3598 ther mz gaff darius sin andha op 
han do ij alexanders handa.

Vad beträffar att Darius i den avgörande drabbningen (vid Arbela) 
flydde »först sedan hans närmaste övertalat honom», så återfinnes det 
verkligen inte i den svenska översättningen. Men detta är ej så under
ligt, ty det blad som behandlar denna händelse saknas i den enda bevarade 
svenska handskriften1, vilket Blanck själv i annat sammanhang medger 
(s. 18). Däremot är det sant, att Darii flykt ur slaget vid Issos omtalas 
i mer »skymfliga» ordalag i den svenska versionen (jfr v. 2455 ff. och Hilka 
104: 15 ff.).

Blanck fortsätter sin framställning med att ur den svenska översätt
ningen citera Alexanders svar till Darii sändebud, som krävde skatt av 
Makedonien (s. 7). Efter detta svar följer i den latinska texten: »Audientes 
autem hoc ipsi missi Darii mirati sunt valde super prudentiam et sermonem 
Alexandri et reversi sunt ad Darium» (Hilka 44:17)2. Men den svenske 
översättaren, som i regel är utförligare, »säger med nordisk kärvhet 
blott» (s. 7):

755 the riddara fa ey annor swara 
swa lata the til darium fara.

Blanck finner tydligen dessa två rader synnerligen märkliga. Ty ome
delbart efter dem följer hos honom följande egendomliga uttalande: 
»På detta sätt presenteras Darius. Genast från början finner man sålunda 
en föraktfullare, hårdare ton, en mycket bister humor, då det blir tal 
om perser-kungen». Blancks ord kunna, såvitt jag kan se, endast syfta 
på de två citerade raderna, ty det dessförinnan återgivna svaret från 
Alexander till Darii sändebud är blott en översättning från latinet (jfr 
v. 749—54 och Hilka 44:11—17), vilket Blanck tydligen själv erkänner, 
då han förklarar att »repliken är ganska ordagrant översatt». Men är 
det verkligen möjligt att ur dessa två versrader utläsa »en föraktfullare, 
hårdare ton, en mycket bister humor, då det blir tal om perser-kungen»'?

1 Svenska Fornskrift-Sällskapets samlingar 12, s. 112.
2 Men då Darii sändebud hörde detta, förvånades de mycket över Alexanders klokhet 

och tal och återvände till Darius.

Den svenska medeltidsdikten »Konung Alexander»
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För övrigt är det svårt att förstå, vad Blanck menar med att Darius 
»presenteras» i denna scen, där han ej uppträder och ingenting förtäljs 
om honom själv.

I Blancks framställning följa därefter ett par citat ur översättningen, 
som verkligen visa, att Darius stundom behandlas mera respektlöst i 
den svenska versionen än i den latinska förebilden. Skillnaden tycks mig 
dock ej så stor, att man därur kan sluta sig till någon bestämd tendens 
hos översättaren. Men strax därefter (s. 9) kommer Blanck ut på mera 
osäker mark, nämligen då det gäller tolkningen av de båda raderna

1397 swa maghom wi röna fore warom 
ilt a'r leka mz tholkom darom.

Situationen vari dessa rader förekomma är följande: Darius har som svar 
på sitt brev till satraperna med bön om hjälp fått en skrivelse, som slutar 
med de rätt skarpa orden:

1387 herra thik bör tha'nkia til thiin landz 
ij latin fara idhar dandz 
ij a'ren alt wane widher wa'l mak 
tha^kin  ok ba'ter a tha'ssa sak.

Därefter fortsätter det:
1391 tha darius hafdhe breffuith hört

at ey annath got wardh honum fört 
aff hans ma'n han vnte wa'l 
the warna honum ma'dher ska'l 
the alexander la widh gratikus flodh 
a'r ondher ok ekke godh 
swa maghom wi röna fore warom 
ilt ar leka mz tholkom darom.

Kär Blanck citerar dessa rader (s. 9) sätter han punkt efter »ekke godh» 
(v. 1396). De två följande raderna bli sålunda fristående och utgöra 
enligt Blanck översättarens egen reflexion och böra tolkas: »Dylikt kunna 
vi nog ha erfarenhet av för vår (1. för vårt folks)1 räkning; att ha att göra 
med sådana dårar är av ondo». Ku är emellertid att märka, att den svenska 
texten saknar punktering. Det är därför inte så alldeles självklart, att 
punkten skall sättas just där Blanck placerar den. Han borde åtminstone 
lämna någon motivering därför. Blanck utgår vidare från att »tholkom 
darom» syftar på Darius. Men situationen är sådan, att det förefaller htet 
omotiverat att här kalla Darius för »dåre». Han företar sig ingenting som 
tyder på särskild dårskap. Det enda som här berättas om honom, är 
faktiskt, att han mottar ett låt vara ohövligt brev och av sina män får 
höra, att Alexander står vid Granikus.

Enligt min åsikt böra de två raderna läsas ihop med de närmast före
gående och utgöra inte översättarens egen reflexion utan läggas i munnen 
på Darii män, vilka varnade honom

1395 the alexander la widh gratikys flodh 
a'r onder ok ekke godh.

1 Blanck söker på annat ställe visa, att uttrycket avser svenska förhållanden och att 
»vårt folk» alltså är liktydigt med vårt svenska folk (s. 50 f.).



De diskuterade raderna följa omedelbart därefter och böra fattas som en 
del av satrapernas brev1. »Tholkom darom» kan då inte syfta på Darius, 
säkerligen syftar det i stället på Alexander. För detta talar först och 
främst, att han är den i texten sist omtalade och vidare det förhållandet, 
att Darius på tal om Alexander gärna använder uttrycket »dårskap». 
Han gör det såväl i två tidigare som i ett senare brev (v. 1205,1352,1437).

Sedan Darius fått veta, att Alexander låg vid G-ranikus, sände han 
honom ett långt brev (v. 1407—42). Enligt Blanck har den svenske över
sättaren i »detta dråpliga politiska aktstycke» »fullständigt släppt gäcken 
lös» (s. 10). Blanck erkänner dock själv, att brevet bygger på »ett mot
svarande brev i originalet». Läser man detta (Hilka 78: 9 ff.), så återfin
ner man mycket riktigt nästan allt som står i den svenska texten. Enligt 
Blanck har emellertid »svensken utfört sitt brev för att visa vilken löjlig 
och svag dåre Darius var», »medan latinaren blott vill giva ett intryck 
av den mäktige storkonungens oändliga högmod» (s. 10). Man frågar 
sig onekligen: Hur är det möjligt att veta detta*? Det vore intressant att 
få se några belägg.

Blanck anser vidare, att ett tal som Darii broder håller till sin konung 
är ohövligare i översättningen än i originalet (jfr v. 1853 ff. och Hilka 
91: 2 ff.). Däri torde man kunna instämma. Däremot överdriver Blanck 
nog en smula, när han påstår, att »latinets höviska framställning saknar 
varje spår av förebråelse mot Darius för feghet och bekvämlighet» (s. 11). 
Där står dock bl. a. följande: »gör du som Alexander gör»2, vilken när han 
vill strida med en annan konung, »inte skickar sina hövdingar och satraper 
såsom du gör utan går själv och kämpar tappert framom alla sina höv
dingar och satraper»3. Detta är väl näppeligen några särdeles »höviska» ord.

I det följande söker Blanck hävda, att Darius visar en synnerligen 
stor ömklighet, större i den svenska än i den latinska versionen, inför 
de nederlag och andra olyckor, som drabba honom under striderna mot 
Alexander (s. 13 ff.). Onekligen skildras stundom hans jämmer utförli
gare i översättningen än i originalet, och ibland kan han verkligen låta 
synnerligen ömklig, såsom i de av Blanck (s. 15) citerade raderna:

2880 aff graat matte hans hia'rta brista
hans sorgh hans graat hans hardha laat
ra'kte honum swa la'nge aat
han fiol nidher ok la ij dofwa
ra't som then ther skulle sofwa
han danadhe ok ra't som nakar qwinna
ok wiste enkte til sit sinne
han ropadhe widher mz et skri
thz war we ok thusand awi.

Kär man bedömer en passus som den ovan citerade, måste man emel
lertid ta hänsyn till att yttringarna av smärta genomgående äro synner
ligen högljudda i Alexanderromanen, särskilt i dess svenska version. 
Alexanders sorg över förlusten av hans häst Bucefal skildras t. ex. sålunda:

Den svenska medeltidsdikten »Konung Alexander» 101

1 Det faktum att första raden står i indirekt och de följande i direkt anföring är av 
ringa betydelse, ty sådant är vanligt i svenska medeltidstexter.

2 Fac tu sicut facit Alexander.
3 Non dirigit principes et satrapas suos sicut tu facit, sed per semetipsum vadit et 

pugnat viriliter, antecedens omnes principes suos et satrapas.
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9487 alexander fik tha stora angist 
thz han hafwer bucefal mist 
syrgher oc skriar oc han gråter 
oc han swa ia'mirlika illa later 
sit haar aff sino hofdhe reeff.

Överhuvud är Alexander i dikten snar till tårar (t. ex. 3542, 9890). Även 
många andra exempel på vilka starka uttryck smärtan kan ta sig i Alexan- 
derromanen kunna anföras. Efter Alexanders död gräto soldaterna så 
häftigt, att

10429 tha nakar thordyn ma'st ra'gnere 
a'n war thenne gråten mere,

och många dogo av »grat oc harme» (v. 10436, se även t. ex. v. 10559 ff.). 
Inför allt detta ymniga gråtande och högljudda klagande förefaller Darii 
jämmer inte påfallande ömklig, särskilt när man tar i betraktande, att 
han var svårt sårad (v. 2877). Hans jämmer över förlusten av makt, 
hustru, döttrar och moder är knappast större än Alexanders över förlus
ten av en häst. Blancks uttalande att »svensken riktigt frossar i detal
jer för att få fram tyrannens ömklighet» (s. 15) är därför alldeles miss
visande. För övrigt är att märka, att det latinska originalet mycket 
kortfattat behandlar Alexanders klagolåt vid hästens död (Hilka 238). 
Man skulle alltså kunna säga, att den svenske bearbetaren här gjort 
Alexander betydligt ömkligare än han är i originalet. Men Blanck, som 
gör så stort nummer av när liknande behandling vederfares Darius, finner 
ej detta på något sätt anmärkningsvärt. Han förbigår det med tystnad.

I sin stora nöd skriver nu Darius ett brev till Alexander. Det heter 
därom:

2917 darius fik tha sinne ok sk a l
lot skrifwa siin breff mykith w a l
mz radhe alla manna sinna
swa ka'nner nödh nakne kono spinna.

Om detta säger Blanck: »Storkonungen är icke mycket värd i detta 
ögonblick. Han kommer väl till sans igen, men blott för att med alla 
sina mäns råd1 åstadkomma ett mycket väl skrivet böne-brev till den 
segrande Alexander. Originalet har naturligtvis icke den minsta antydan 
om något råd, som på detta vis måste ingripa, när hela konungadömet 
genom tyrannens dårskap håller på att störta ihop» (s. 16). Såvitt jag 
fattat Blanck rätt, menar han, att det är vanhedrande för Darius att i 
detta ögonblick fråga sina män till råds (jfr även s. 48). Men inte bara 
Darius utan även Alexander hade för vana att vid viktiga frågors avgö
rande sammankalla sitt råd (se t. ex. v. 1234, 2166, 2994). Yarför skulle 
Darius då inte få göra det vid detta tillfälle1? Ju större faran är dess större 
skäl borde väl föreligga att söka rådets medverkan.

Darius skriver sedan ett brev till kung Porus med bön om bjälp. Om 
detta skriver Blanck: »Medan originalet visar oss konungen med samman
bitna tänder och besluten att hellre strida än lida en neslig död, ger den 
svenska dikten honom alltjämt som en stackare» (s. 17). Men som förut 
vidrörts (ovan s. 99) står det i den svenska versionen:

1 Kursiv, av Blanck.



3074 alexandro wiliom wi gifwa striidh 
ba'tre a'r lata sik a'rlika faa 
a'n skamlika skilias sino fra 
ba'tre a'r a'rlika dö ij kiiff 
a'n skamlika nöta wt sit liiff.

Han är alltså även här »besluten att hellre strida än lida en neslig död». 
Blanck återger början och slutet av brevet men ej mitten, där ovan cite
rade rader återfinnas (s. 18).

Vi komma nu till skildringen av Darii sista öden. Darius bindes av sina 
forna vänner Bessns och Narbazone, som slå honom i bojor och ämna döda 
honom. Darius ber dem om försköning. Hans bön är enligt Blanck i 
den svenska dikten »på ett helt annat sätt ömklig och ödm juk, utan all 
värdighet» (s. 19). Bönen är för lång att citera, varför jag måste överlämna 
åt läsaren att själv bilda sig en uppfattning därom (jfr v. 3466 ff. och 
Hilka 130: 23 ff.). För egen del kan jag inte finna, att den nämnvärt 
skiljer sig från originalets. Men även om den skulle vara en aning ömkligare 
och ödmjukare är i varje fall Darii hållning inför dödsfaran oändligt mycket 
värdigare än Alexanders i ett liknande läge. Jag syftar på den situation, 
då Alexander ensam befinner sig på drottning Cleophilis borg och igen- 
kännes av drottningen. Hans rädsla skildras sålunda:

8275 Tha stod alexander oc skalff 
som et forrotith mwra hwalff 
han stodh ra'dder som en hare 
oc som en fughil wti en snara 
han kunne hwarte tala eller se 
swa war honum aff ra'ddogha we.

I den latinska editionen står blott, att Alexander »började blekna och 
darra» (Hilka 216: 25)1.

Efter den mening i Blancks uppsats, vari han förklarar, att Darii bön 
om försköning är »utan all värdighet» (s. 19), följer denna passus: »Men 
det är egentligen hans sista ord till Alexander, som äro så betecknande». 
Blanck omtalar inte på vad sätt de äro så »betecknande», men i enlighet 
med hela hans tendens betyder det väl, att Darius här ytterligare förned
ras. För att låta läsaren döma därom vill jag i korthet återge innehållet 
i den döende storkungens sista ord. Han börjar med att varna Alexan
der för alltför stort högmod (v. 3550—3570) och anför sig själv som exem
pel på hur den som en gång härskade över nästan »all wa'rlina» kan bli 
störtad (v. 3571—77). Darius ber vidare Alexander att ta hand om hans 
familj (v. 3578—88), att förena Persien och Makedonien under en krona 
(v. 3589—92) samt slutligen att låta värdigt begrava Darius (v. 3593— 
97). Jag kan inte se något ovärdigt i detta och dessutom erkänner ju 
Blanck själv, att »alla2 motiven finnas i den latinska texten» (s. 19). 
Han anser emellertid, att »genom utbroderingen blir intrycket ett helt 
annat» i den svenska versionen. Detta kan jag för min del visserligen inte 
finna, men även om det skulle förhålla sig så, att en del uttryck i den 
svenska bearbetningen bli skarpare än i originalet, bör det ej nödvändigt 
tillmätas alltför stor betydelse. Ty man måste hålla i minnet, att den

1 Cepit pallescere et contremiscere.
2 Kursiv, av mig.
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svenske översättaren ej nöjt sig med att direkt översätta den latinska 
prosatexten, utan han har även satt den på vers. Och den som skriver 
i bnnden form är ju tvungen att ta hänsyn till rim och meter, varför det 
stundom kan bli omöjligt för honom att korrekt återge originalets alla 
nyanser. Av rimnöd kan han mången gång föranledas att använda ord, 
som äro skarpare (eller mildare) än originalets. Man bör därför inte fästa 
någon större vikt vid smärre avvikelser från originalets text.

Blanck säger vidare om Darii sista ord: »Darius får sålunda förödmjuka 
sig själv till det yttersta genom att skildra sig som den rättvist fallne 
tyrannen» (s. 19). Blanck måste därvid syfta på följande rader:

3571 a'pter mik tak thik a'pter döme 
hwu wa'rlin wil nw mik forglöma 
jak war ij gaar en keysar bald 
moxan all wa'rlina hafdhe iak wald 
nw ligger iak hser ok skal ij muld 
jak a'r oma^togher mino huld 
swa pla'ghar wa'rlin illa löna.

Jag kan emellertid inte finna vare sig att Darius här skildrar sig »som den 
rättvist fallne tyrannen» eller att citatet nämnvärt skiljer sig från origi
nalet. Där lyder det nämligen:
Intuere me et vide qualis fui hesterno die et qualis sum hodie, qui miserrime 
humiliatus sum usque ad pulverem, qui fui dominus pene omnis terre et nunc 
memetipsum in potestate non habeo.1 (Hilka 132: 29-35).

Det skulle kunna anföras ännu mycket, som talar emot att den svenske 
översättaren har någon särskild önskan att dra ner kung Darius. Som 
exempel kan anföras Alexanders ord till den döende Darius:

3521 Herr a darius herr a min
stat thik op min ka'raste win
tak thit rike ok alt thit wald
bliiff en keysar riik og bald
mz alt thz thu förra atte
tha thu ba'zst i thino rike matte
ok bliiff en keysar ha'dhan fra
iak wil thik thit rike ater fa
a waldhoghan gudh wil iak thz swahia
iak wil thik äldre optare ha'ria
ok aldre mera thik fordriffwa.

Så tilltalas ej gärna en konung, som man vill till det yttersta förödmjuka, 
och så hade nog inte Bo Jonsson Grip talat till kung Albrekt. Efter sin 
död behandlas Darius också med stor ära. Alexander begråter hans död 
(v. 3601) och låter begrava honom så

3606 at aldre m atte ey keysare fanga 
större hedher a'n han fik.

De två sista raderna återfinnas inte i originalet (Hilka 133), varför 
Darius vid detta tillfälle strängt taget hedras mer av översättaren än 
av den latinske författaren.

1 Betrakta mig och se hurudan jag var i går och hurudan jag är i dag, jag, som på det 
ömkligaste förödmjukats ända ner i stoftet, som var herre över nästan hela jorden och nu 
inte ens har mig själv i min makt.



Det torde utan tvivel framgå av det föregående, att jag inte kan under
skriva Blancks tes om att romanens Darius skulle vara ett porträtt av kung 
Albrekt. Svenskens framställning av honom skiljer sig så föga från lati
narens, att det inte finns någon anledning att anta annat än att han sökt 
framställa Darius sådan han skildrats i originalet.

I Alexanderromanens huvudperson vill Blanck som sagt se ett por
trätt av Bo Jonsson Grip. Redan i deras yttre tror han sig kunna finna 
likheter (s. 59 ff.). Alexander skildras i dikten som en liten man och enligt 
Blanck finns skäl att anta, att även Bo Jonsson var kortväxt. Vår kun
skap därom är emellertid ytterst knapphändig. Nästan det enda stöd 
för sin förmodan, som Blanck kan anföra, är att ett skelett, vilket möj
ligen är drotsens, har tillhört en kortväxt person. Sannolikheten för att 
skelettet verkligen tillhört drotsen är emellertid inte större än att Rosman
— enligt Blanck »vår förnämste kännare av Bo Jonssons historia» (s. 51)
— ställer sig tvivlande och förklarar: »Man behöver sålunda icke ledas 
till den onekligen märkliga slutsatsen, att den kraftfulle Bo Jonsson skulle 
varit en liten man med en missbildad kroppshydda»1. Jag anser det inte 
nödvändigt att vidare gå in på problemet om Bo Jonssons kroppsstorlek, 
ty även i det latinska originalet är Alexander en liten man. Blanck citerar 
själv i annat sammanhang en passus ur den latinska versionen, vari talas 
om Alexanders ringa kroppsstorlek (s. 27). Att han är småväxt i den sven
ska översättningen kan alltså förklaras enklare än genom en hänvisning 
till Bo Jonssons högst problematiska litenhet.

Blanck anser vidare troligt, att Bo Jonsson hade något frånstötande 
i sitt yttre och påstår, att den svenske bearbetaren »i motsats till hela 
den antika traditionen och sin egen källa tecknat Alexander såsom icke 
blott liten utan även ful» (s. 59). Nu är emellertid Bo Jonssons fulhet 
nästan ännu mera tvivelaktig än hans litenhet. Det är fortfarande det 
omtvistade skelettet, som får lämna huvudargumentet. Skelettet visade 
nämligen skolios och har sannolikt ägts av »en liten man med obetydlig 
och något sned kroppshydda» (Rosman s. 370 f.). Därför finner Blanck det 
»icke orimligt att antaga att detta skeletts ägare i livet varit en ganska ful 
man, sned och måhända även med andra smärre missbildningar, ful hy 
och dylikt» (s. 60). Man har alltså knappt mera än vaga förmodanden att 
hålla sig till. Vad som gör Blancks resonemang än mer problematiskt 
är emellertid, att Alexanders fulhet sannolikt inte är en uppfinning av 
den svenske bearbetaren utan kan återföras på originalet. Där berättas 
det nämligen om den nyfödde Alexander:
Coma capitis eius erat sicut coma leonis, oculi eius magni, micantes et non 
assimilabatur unus ad alterum, sed unus erat niger et alter glaucus; dentes vero 
eius acuti.2 (Hilka 29: 29-35.)

Då det inte står någonting om att hans utseende i dessa avseenden senare 
förändrades, får man väl anta, att han i »Historia de preliis» hela sitt liv 
bevarar dessa yttre egendomligheter. Nu är det kanske inte alldeles nöd
vändigt, att en person med olikfärgade ögon och spetsiga tänder behöver

1 H. Rosman, Bjärka-Säby och dess ägare, 1, s. 257.
2 Hans hår var som en lejonman, hans ögon stora, blixtrande och liknade ej varandra 

utan det ena var svart och det andra blågrått; tänderna voro spetsiga.
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vara ful, men det ligger ytterst nära till hands att anta det. Det före
faller mig därför betydligt sannolikare, att översättaren gjort sin Alexan- 
dergestalt ful, emedan han trodde, att originalet tecknade Alexander 
sådan, än emedan han ville ge hjälten en viss yttre likhet med Bo Jonsson.

Bosman säger på ett ställe om den mäktige drotsen: »Inför den mystik, 
som onekligen omsluter hela hans företeelse, frestas man nästan att ana 
ett dämoniskt drag — något som stötte tillbaka och skrämde, på samma 
gång det kunde locka med tjusningen hos en trollkraft» (Rosman s. 243, 
citerat s. 54 f.). Man lägge märke till Bosmans försiktiga ordalag, 
»frestas man nästan att anta». Blanck tar emellertid fasta på uttalan
det och säger på tal om »Bosmans intressanta tes, att Bo Jonsson haft 
ett demoniskt, fascinerande drag i sin karaktär»: »Det är detta som för
fattaren [den svenske översättaren] velat få fram hos Alexander genom 
sin mästerliga omarbetning av scenen i Darii gästabudssal» (s. 58). I 
denna scen (v. 2203—2316) skildras, huru Alexander förklädd kommer 
till Darii slott och där inbjudes till gästabud. Under måltiden skickar 
Darius honom en praktfull pokal fylld med vin, vilken Alexander töm
mer men sedan stoppar på sig. Darius frågar, varför han gör så. Alexan
der svarar, att det är sed hos Alexander, att den som får sig tillsänd ett 
dryckeskärl av honom,

2305 han töme the kar ok göre ra't 
ok behalle them all saman sla't.

Kär Darii män fingo höra detta, utbrusto de:

2313 tholik sidh ma man v a l  a'ra
mz tholik herra skullo wi wa'ra 
tholik herra a'r got at th ia lia  
ther tholka gafwor thör at la'na.

Denna episod är enligt Blanck »utformad med säker hand för att få 
fram det fascinerande i konungens personlighet. Även förklädd och 
mitt uppe bland okända män är han härskaren, som leder människornas 
hjärtan efter sin starka vilja, genom makten av sin underbart samman
satta personlighet» (s. 28, jfr s. 59). Men på vad sätt leder han här »män
niskornas hjärtan efter sin starka vilja»? Jo, han lyckas få Darii män 
att uttala sitt gillande av en konung, som är frikostig mot sina män. 
Men det konststycket tycks inte vidare imponerande. Det behöver inte 
tyda på någon särskilt stark vilja eller underbart sammansatt personlig
het.

Ej heller kan jag finna, att episoden visar, att Alexander hade något 
särskilt »fascinerande» över sig. Darii män betraktade honom visserli
gen med stor nyfikenhet (v. 2259 ff.), men denna kan ju lätt förklaras av 
hans egendomliga yttre (man får väl anta att hans ögon fortfarande voro 
olikfärgade o. s. v.) och därav att han för tillfället var iförd en gudaskrud, 
som kom många att i honom se en gud (v. 2210). Han »liknar en gud» 
säger Blanck själv i sitt referat av episoden (s. 26).

Eör övrigt är att märka, att Blancks referat av denna scen är något 
missvisande. Han ger följande skildring av situationen, sedan Alexander 
stoppat på sig Darii pokal:
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Darius frågar vredgad varför hans gäst gör så. Enligt »Historia de preliis» (s. 99: 7) 
svarar Alexander helt lugnt: »In convivio nostri senioris talis est consuetudo ut 
convive, si volunt, tollant sibi vascula cum quibus bibunt; sed quia talis consuetudo 
non est apud vos qualis apud nos est, ideo reddo ea vobis. Et hec dicens reddidit 
ea pincernis» (munskänk).1 Men i den svenska romanen finna vi en helt annan 
framställning (s. 27).

Därefter följer hos Blanck ett längre citat nr den svenska versionen. 
Såvitt jag kan se tyda Blancks ovan återgivna ord därpå att detta citat 
är avsett att täcka precis samma situation som det latinska. Eftersom 
det nu i Blancks svenska citat står talat om att Darii män efter Alexan
ders yttrande lovprisade Alexanders sed (v. 2311 ff.) men Blancks latinska 
citat ingenting har därom, så får man den uppfattningen, att detta lov
prisande är ett tillägg av den svenske översättaren. Man stärks i den 
åsikten av vad Blanck strax därefter skriver om scenen: »Man hör hir- 
dens bifallsmummel. Det nordiska ordet kommer osökt i pennan. Hela 
situationen är som tagen ur Snorre eller en saga» (s. 28). Man får intrycket 
att vi här ha ett speciellt nordiskt inslag i dikten. Men går man till origi
nalet, finner man att uppslaget är givet där, om än inte den latinske för
fattaren utformat det så utförligt. Där står det nämligen direkt efter de 
av Blanck citerade raderna: »Perses autem qui sedebant in convivio cepe- 
runt loqui inter se mutuo dicentes: Ista consuetudo valde bona est.»2 
(Hilka s. 99: 15).

Blanck finner ännu fler beröringspunkter mellan Alexanderfiguren 
och den svenske drotsen. Så skriver han t. ex. följande: »Han [Alexander] 
är tapper, men framför allt klok, en fullkomlig realpolitiker, ingen fan
tastisk äventyrsriddare» (s. 55). Och strax därefter fortsätter Blanck: 
»Tecknar icke denna [kontur] också den kloke storfinansiären-drotsen, 
övermänniskan, som inför en häpen samtid utan svärdsslag eller omstört- 
ningar erövrade Sverige*?» (s. 55). Och vidare sägs det, att »Alexander var 
den stora politiska begåvningen, mannen med det klara huvudet och den 
starka viljan, som icke jagar efter fantasiens mål och utför lönlösa kraft
prov» . . .  (s. 21). De flesta läsare av Alexanderromanen torde ha svårt 
att godta denna karakteristik av romanens hjälte. Om Alexander gör 
intryck av något, så är det väl just av en »fantastisk äventyrsriddare» 
med sina strider mot jättar och odjur av otaliga slag, sin kamp ensam mot 
över 10 000 fiender (v. 8940 ff.), sina många samtal med gudarna, sitt 
försök att flyga till himlen (v. 9037 ff.) o. s. v. Att det i romanen ligger 
någon avsikt eller tanke bakom hans många erövringar, kan jag omöjligt 
finna. Blanck har heller inte många belägg för sitt tal om Alexanders 
»klokhet», »klara huvud», »stora politiska begåvning», lika litet som för 
»den djupa blicken för sammanhangen, det omsorgsfulla övervägandet 
med den snabba handlingen som omedelbar konsekvens» (s. 57). De enda 
ställen i romanen, vilka Blanck anför som stöd, äro ett par enligt min 
mening mycket intetsägande uttalanden. På ett ställe (s. 57) anföres 
t. ex., att Alexander vann hela världen

Den svenska medeltidsdikten »Konung Alexander»

1 Vid vår furstes gästabud råder den seden, att gästerna, om de vilja, ta med sig 
bägarna, varur de druckit; men eftersom en sådan sed inte råder hos er som hos oss, så 
ger jag den tillbaka till er. Och i det han sade detta lämnade han den till munskänkarna.

2 Men perserna som deltogo i gästabudet började tala sinsemellan och sade till var
andra: »Den seden är mycket god.»
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9663 mz godh radh oc snille lista
ther marghin man litith aff wiste,

och. på ett annat (s. 21) citeras en spådom om Alexander, att

391 han skal them styra storlika w a l  
badhe mz snille ok swa mz sk a l.

På sådana schablonmässiga yttranden kan man svårligen basera en teori 
om att Alexander i romanen skildras som en klok »realpolitiker». Ännu 
mindre duga de naturligtvis som bevis för någon likhet mellan Alexander 
och Bo Jonsson.

Blanck menar vidare, att Alexander i romanen visar samma förmåga 
att roffa åt sig rikedomar, som utmärkte drotsen, och ser däri ett nytt 
stöd för sin huvudtes. I den svenska versionens inledning står det om 
Alexander:

8 honom gafwo skat badhe fatighe ok riik 
som aldre sidhan a'ngin fik 
hwarte dödher a ller qwik.

Dessa ord gälla också »med fullaste fog» om Bo Jonsson, säger Blanck 
(s. 55 f.) och tillägger:
Vi ha svårt att tro att en svensk, som någon gång omkring 1380 hörde dessa ord, 
skulle kunna avhålla sina tankar från att söka upp den mäktiges gestalt, i synnerhet 
om han satt i dennes egen »fagra sal». Om Bo Jonsson gällde även, som var man 
visste och vet, att han vann

land ok borgher ok starka tinna (s. 56).

Nu är det emellertid utmärkande för nästan alla stora erövrare, att de 
få skatt av både fattiga och rika och erövra länder och borgar, och vill 
man karakterisera världserövrare i allmänhet finns det väl få ting, som 
ligger närmare till hands att framdraga. Det är därför inte underligt, 
att detta utsägs om Alexander, och det förefaller långsökt att däri vilja 
inläsa någon hänsyftning på Bo Jonsson.

Det blir ännu svårare att följa Blanck i vad han därefter säger:

Vi erinra oss också med vilken lätt märkbar konsekvens författaren ständigt 
slår fast Alexanders förmåga att göra sig rik och hur nära hans beundran för detta  
tydligen hör samman med hans hela livsuppfattning.

Jag måste säga, att jag absolut inte förstår vad Blanck åsyftar med 
dessa rader. Inte i hela Alexanderromanen har jag lyckats finna ett 
enda ställe, där författaren »slår fast Alexanders förmåga att göra sig 
rik» eller uttalar någon »beundran för detta», och Blanck anför inget citat, 
som bekräftar hans sats. I den svenska (liksom i den latinska) versionen 
förekommer det naturligtvis, att Alexander får motta stora skatter och 
gåvor från främmande folk (t. ex. v. 872), att han kommer över väldiga 
mängder guld och andra dyrbarheter i erövrade riken (t. ex. v. 2870 ff., 
3393 ff.) och även, att han uttalar en önskan att komma över sin fiendes 
guld (v. 1245 ff., v. 1311). Men precis detsamma kan ju sägas om nästan 
vilken erövrare som helst, och jag kan inte finna någon antydan om att
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Alexander i särskild grad hade »förmågan att göra sig rik». Ännu mindre 
kan jag hos den svenske översättaren finna någon »beundran» för denna 
egenskap.

Det ovanstående torde räcka för att tydliggöra, att Blanck lika htet 
lyckats påvisa några likheter mellan den svenska versionens Alexander- 
gestalt och Bo Jonsson som mellan Darius och kung Albrekt. Både 
Alexander och Darius ha enligt min uppfattning tecknats så lika mot
svarande figurer i »Historia de preliis», att det förefaller alldeles orim lig t  
att anta annat än att den svenske översättaren sökt skildra dem sådana 
som originalet framställt dem.

Den svenska medeltidsdikten »Konung Alexander»

Efterskrift.

Av Anton Blanck.

Hvad som skiljer den ärade författaren härofvan från mig är, så vidt jag 
kan se, i hufvudsak frågan om »Konung Alexanders» svenske bearbetare 
väsentligen omgestaltat de båda centrala figurerna i verkets första del, 
Darius och Alexander, eher ej. På detta beror helt den tolkning af dess 
innebörd jag fört fram.

Enligt min kritikers mening skiljer sig svenskens framställning af Darius 
»så föga från latinarens, att det icke finns någon anledning att anta annat 
än att han sökt framställa Darius sådan han skildrats i originalet.» (s. 105) 
Om man fullt ut tar hänsyn till händelserna i svenskens berättelse och 
icke blott till de mer obetydliga direkt personskildrande ställena, syns 
det emellertid hastigt, att svensken har gjort verkligt ingripande för
ändringar. Jag har på sidorna 7 till 19 gjort en utförlig sammanställning 
af dessa och med deras hjälp lämnat en karaktäristik af denna nya Darius- 
figur. Hr Wennerberg har icke tagit upp detta tih genomgående diskus
sion, men riktar anmärkningar mot enskilda punkter under jämförelser 
med latinska originalet. Jag ber sålunda i första hand få hänvisa till 
min framställning i dess helhet, men skah här taga fram ett par ställen, 
som synas mig både karaktäristiska och afgörande.

Efter ett af de stora nederlagen mot Alexander kallar Darius i sin nöd 
på sitt råd. Dess talan förs främst af hans broder Oxiather, som emeller
tid genast börjar med en fullkomlig straffpredikan mot storkonungen. 
I latinet är hans tal visserligen skarpt, men ingalunda hånande och ohö
viskt. Brodern söker öfvertala Darius att han liksom Alexander skall gå 
i spetsen för sina trupper, men han förebrår honom ingalunda någon feg
het: »Kon dirigit principes et satrapas suos sicut tu facit, sed per seme- 
tipsum vadit et pugnat viriliter, antecedens omnes principes suos et satra
pas,» säger han om Alexander. Men hos svensken är tonen radikalt annor
lunda:


