
SAMLAREN

S V E N S K

T I D S K R I F T

F Ö R

L I T T E R A T U R H I S T O R I S K

F O R S K N I N G

N Y  FÖLJD. ÅR G Å N G  29

1948

U P P S A L A  1 9 4 9

S V E N S K A  L I T T E R A T U R S Ä L L S K A P E T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta verk har digitaliserats. Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa 

en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden. Den maskinellt tolkade texten kan innehålla fel. 



UPPSALA 1949
ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB

48523



Miscellanea.

Dalin och krigspolitiken.

I sin uppsats Sagan om hästen och finska kriget1 har Anton Blanck på ett över
tygande sätt visat, att Olof von Dalins Sagan om hästen tillkommit som ett in 
lägg för fredspolitiken och att den därför egentligen är att anse som en politisk 
broschyr. Dalin har, framhåller Blanck, »skrivit sin barnsaga om Grollen och 
dess ryttare . . . just för att säga de måttfulla och försiktiga, men polemiska orden 
i slutet»2. »At bli hemma och skiöta göd hushållning är väl olika (dvs. vida) bättre, 
än et äfventyrligt flackande, som sällan gier fulla lador och visthus»3, framhåller 
Dalin gentemot krigsivrarna. Allra minst borde Sverige låna sig åt främmande 
intressen. Därför heter det också om Grollen: »Aldeles är han för god til at gå i 
skiutz eller altid stå tilredz för folk, som mena de sku få handtera honom som de 
villa»4.

A tt Dalin framlade sina politiska åsikter i sagans form kan förefalla egendomligt 
men förklaras av »frihetstidens» järnhårda censur, varom se Inledning och kom 
mentar till Then swänska Argus5. Av egen tidigare erfarenhet av denna censur 
visste Dalin nogsamt, att han icke kunde räkna med att öppet framlägga sina 
åsikter i dagens stora fråga: krig eller fred. Bedan 1734 hade nämligen författaren 
på ett mera oförblommerat sätt givit uttryck åt samma fredsvänliga tankar som  
i slutpartiet av sin allbekanta saga. Även de politiska förhållandena, under vilka 
detta tidigare inlägg gjordes, erinra om dem, under vilka Sagan om hästen såg 
dagen, såtillvida som även vid den tiden samma starka krigsstämning rådde i 
vårt land som några år senare, då mordet på Malcolm Sinclair satte sinnena i 
svallning och slutligen ledde till krig med Byssland. Det åsyftade inlägget utgör 
den ursprungliga versionen av det den 20 mars 1734 som n:o 12 utkomna arket 
av Then swänska Argus, som återfinnes i del II  s. 96 ff. av den av Hesselman 
och Lamm utgivna editionen.

Ehuru givetvis detta inlägg förut uppmärksammats av Lamm i dennes Dalin- 
monografi6, har man icke tidigare observerat de direkta paralleller, som kunna 
dragas mellan detta av censuren undertryckta inlägg och slutorden i Sagan om 
hästen. Då dessutom detta inlägg är ägnat att ge ytterligare stöd åt Blancks 
tolkning av Sagan om hästen som ett inlägg för fredspolitiken, förtjänar det även 
av detta skäl att ånyo dragas fram och erinras om.

Sedan början av året 1733 rådde i vårt land en stark krigsentusiasm under 
intryck av det samma år utbrutna polska tronföljdskriget7. Man hängav sig åt 
förhoppningen, att Karl XII:s forne skyddsling och tillika den franske konungens 
svärfader, Stanislaus Leszcynski, åter skulle uppstiga på den polska tronen och 
att Sverige med Frankrikes hjälp skulle ta revansch för Nystadfreden. K on
junkturerna föreföllo till en början icke dåliga, sedan en fransk flotta inlupit i 
Östersjön, och Horn uttalade sig t. o. m. för ett angrepp på Viborg. Frankrike,

1 Festskrift till Yrjö H im , 1930, s. 33 ff.; även Ur samma synvinkel, 1935, s. 147 ff.
2 Blanck, Ur samma synvinkel, s. 150.
3 Dalin, Sagan om hästen, ed. Mjöberg, s. 22.
4 A. a., s. 23.
5 Vitterhetssamfundets uppl., s. VI ff.
6 Lamm, Olof Dalin , 1908, s. 249 f.
7 Se Sveriges historia till våra dagar 9, 1922, s. 129 ff., Svenska folkets historia 4, 1928, 

s. 285 ff., Hornborg, Sverige och Ryssland genom tiderna, 1941, s. 73 ff.
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vars utrikespolitik emellertid främst dikterades av dess antihabsburgska inställ
ning och vars polska affärer, såsom Hallendorff framhåller, huvudsakligen voro 
av etikettsintresse, lämnade snart polackerna att med hjälp av några hundra 
svensk krigsfrivilliga på egen hand reda sig mot den moskovitiska övermakten. 
Emellertid underblåstes den svenska krigsstämningen alltjämt av den franske 
ministern i Stockholm, och Horn ansåg det i detta allvarliga läge nödvändigt att 
—  i februari 1734 —  låta riksdagskallelse utgå för att dryfta den utrikespolitiska 
situationen. Det är någon månad senare, som Dalin i Then swänska Argus uttalar 
sina varnande ord, vilka emellertid genom censurens ingripande aldrig kommo 
till allmänhetens kännedom.

Dalin börjar med att orda om Stanislaus’ utsikter och Frankrikes möjligheter i 
kriget men förstår, »at det intet är genom detta ämnet, som iag skall bli behage- 
lig», och kommer så in på dagens stora fråga: »Det är bättre, menar iag, at tala om 
något, som angår oss: Hwilket är i denna tiden rådeligare för Swerige, Krig eller 
fred?» Dalin tvekar inte att uttala sig för det senare alternativet, vilket han m oti
verar på följande sätt: »Wårt rike är starkt (sic!), det är sant, men iag lämnar 
at det woro ännu tre gånger starkare än det är, hwilket wågespel är likwäl icke 
et krig? Så länge det intet är omöijeligt, hwarken för wår heder eller wälfärd, at 
sittia stilla, så ser iag intet hwad nöije det woro, at kasta sig i äfwentyr: Jag läm 
nar ock at förmånerne kunde bli goda, om Swerige grepo til wapn, men de äro dock 
dyrköpte, när de sku winnas med wår Öfwerhets bekymmer, wåra bröders blod, 
wår handels märg, wåra penningars brist och folkets uppoffrande, som är nödigt 
för wåra tilwärkningar.»

Dalin har tydligen haft på känn, att han har berört en fråga, som var farlig 
att offentligen dryfta, han tillägger därför också: »Dock iag fruktar, at blanda mig 
i de högmål, som mig intet angå.» Dalins farhågor voro icke obefogade, hans 
utrikespolitiska funderingar kommo inte heller till allmänhetens kännedom. Efter 
att för säkerhets skull ha rådgjort med kanslikollegiet strök nämligen censorn 
hela det citerade partiet under följande motivering: »Tout disposé que je suis å 
vous accorder ce que vous desirez, je vous conseille de ne toucher pas å ces raison- 
nements, sur lesquels roulera sans doute la deliberation des etats å la Diete qui 
se prepare.»

Det blev till vårt lands lycka intet krig den gången. Men krigshetsarna fingo 
efter några år ånyo vind i seglen, och Dalin kände sig därför åter manad att säga 
ett varningens ord. Det skedde även denna gång vid tiden för ett riksdagssam- 
manträde, den riksdag, som ledde till det krig, som slutade med den för vårt land 
så snöpliga Åbofreden 1743. Men Dalin hade tydligen av det passerade lärt sig, 
att han, om han offentligt ville yttra sig i det ömtåliga spörsmål, som gällde krig 
eller fred, måste gå försiktigare till väga än 1734. När han därför 1740 publicerar 
Sagan om hästen, talar han i mera förtäckta ordalag: i den då populära allegoriens 
form ger han uttryck åt sina fredsargument i slutpartiet av sin saga, såsom Blanck 
så mästerligt har utvecklat i sin ovannämnda uppsats.

Rudolv Körner.

Nicolaus Magni Phrychius och Stockholmshandskriften till 
Asteropherus’ Tisbe.

Den handskrift till Magnus Olai Asteropherus’ »En lwstigh Comoedia vidh 
nampn Tisbe», som C. Eichhorn utgav 1863, har som bekant skrivits 1632 på Björnö 
av en viss Nicolaus Magni Wermlandus (ej Wesmannus, som Eichhorn läste, varige
nom hans identifikation av denna person från början kommit på fel spår). Ernst 
Meyer, som efter bibliotekarien dr K. H. Karlsson rättat felläsningen, förmodar, 
att han varit identisk med den Nicolaus Magni, som 1626—28 var inskriven i Väs
terås skola. Denne, Nicolaus Magni Hungvidius, inskriven i Uppsala 18/2 1630 
och slutligen prost och kyrkoherde i Värnhem, torde dock knappast kunna komma 
ifråga, då det icke finnes något, som talar för att han befunnit sig på något Björnö 
.1630 eller 1632, då den handskriftssamling tillkom, vari Tisbe ingår. I en helt 
annan dager kommer saken, om man försöker identifiera avskrivaren med den 
Nicolaus Magni Phrychius (ibland kallad Emtingo Phrychius), som inskrevs i Upp


