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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
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sala 6/3 1625 och som dog såsom conrector scholae i Karlstad 17/4 1639. Det 
Björnö, som avses, ligger i Gillberga socken i Värmland och ägdes på 1630-talet 
av fogden över Västersysslet Peder Oluff sson. Allt tyder på, att Phrychius vid  
tiden för handskriftens kopiering befunnit sig där såsom informator för dennes 
söner. Den 30 januari 1630 höll han sålunda i grannförsamlingen Stavnäs’ kyrka 
ett griftetal över en studentkamrat Canutus Sanderi Staffander. D et finns ingen 
som helst anledning att betvivla, att vi här ha upphovsmannen till den bevarade 
avskriften.

Man frågar sig nu, var Phrychius fått tag på förlagan till denna avskrift. A tt 
han icke gick i Karlstads skola 1615, när Tisbe uppfördes där, utan då tillhörde 
Mariestads skola, framgår av hans eget liktal över kyrkoherde Laurentius Birgeri 
Victorius i Fryksdalen, som mellan 1614 och 1620 var rektor för sistnämnda skola; 
där uppger sig nämligen Phrychius under 5 år ha gått i hans skola, och då finns det 
knappast plats för något skolår i Karlstad 1615. Följaktligen synes det uteslutet, 
att han haft med sig ett eget rollhäfte till Björnö, som han kopierat 1632. Däremot 
finnes ju en liten möjlighet för att han spelat med vid Tisbes uppförande i U pp
sala 1625 och 1626, men han var då så pass nykommen till universitetet, att detta 
icke är särskilt troligt.

I en helt annan belysning kommer saken, om man ser efter, vem som var rektor 
för Karlstads skola, när Tisbe uppfördes där 1615. Han hette Andreas Olai Kempe 
och blev 1619 utnämnd till kyrkoherde i Köla men dog redan 1620 eller 1621. Han 
var gift med Anna Norenia, en dotter till den namnkunnige prosten och kyrkoher
den i Nor, Erlandus Gudmundi, en märkesman i Värmlands odlingshistoria, son 
till den mäster Gudmund, vilken enligt uppgift skall ha varit förebild för den ge
nom Viktor Rydberg odödliggjorde »vapensmeden», samt stamfader till flera kända 
släkter, såsom Löwenhielm, Nordenfalk och Noreen. Efter makens förtidiga död 
gifte Anna Norenia om sig 1621 med efterträdaren, Sueno Beronis Keckstadius. Men 
det förefaller sannolikt, även om det icke kan direkt bevisas, att hon låtit sin fader 
övertaga en del av den förste mannens bibliotek, däribland då även Tisbe-hand
skriften. Det är ju även tänkbart, att redan Kempe själv förärat den till sin svär
far. F. ö. var Erlandus Gudmundis egen son Zacharias collega scholae i Karlstad 
1615; han dog ogift 1619, varför det kan ha varit genom honom handskriften kom 
m it till Nors prästgård. Mellan denna och Björnö är det blott några få mil och för
bindelserna böra därför redan i och för sig ha varit livliga. Men vi ha händelsevis 
säkra bevis för att de just i början av 1630-talet varit särskilt intima. Den 8/7 
1632 gifte sig nämligen Erlandus Gudmundis son Matthias, som två år tidigare 
efterträtt sin då avlidne fader i Nor, med Peder Oluff ssons dotter Birgitta. Att 
även informatorn på Björnö, Nicolaus Magni Phrychius, under denna tid ofta be
sökte Nors prästgård är desto mera troligt, som han var studentkamrat med 
nämnde Matthias och hans broder Gudmundus. Sannolikt har han då av Matthias 
fått låna handskriften, som han kopierat mellan den 9 och 28 april 1632. (Där
emot behöva icke de övriga i samlingsbandet ingående, medicinska skrifterna, vilka 
kopierats mellan den 1 och 11 april 1630, nödvändigt ha härstammat från Nor, 
de kunna mycket väl ha skrivits efter receptböcker på Björnö.) Detta synes vara 
den sannolikaste proveniensen av förlagan till avskriften av Tisbe och de därpå 
följande smärre poetiska arbetena. Naturligtvis kan man i stället tänka sig, att 
denna fanns på Björnö och förfärdigats av Peder Oluffsson själv, som vid tiden för 
styckets första uppförande i Arboga var häradsskrivare i Rekarne och 1611 blev  
befallningsman på Julita gård, innan han flyttade till Värmland. Han befann sig 
sålunda 1609-10 inte långt från Arboga. Man har emellertid svårt att förstå, var
för en ämbetsman som Peder Oluffsson skulle ha skaffat sig en avskrift av ett skol
drama, medan en proveniens från Kempe (eller Zacharias Erlandi?) utan vidare 
är begriplig. A tt exemplaret sedan direkt går tillbaka på originalet får väl anses 
troligt, men på den punkten kan intet sägas med bestämdhet. Var Kempe befann 
sig 1609-10 kan ej fastställas (Zacharias Erlandi uppges ha inskrivits i Uppsala 
1610, fast han icke finnes i universitetsmatrikeln); både Kempe och hans kollega 
kommo till Karlstad först 1613.

Som redan påpekats, är Tisbe icke den enda handskrift, som Phrychius kopie
rade, icke ens den första. Det Eichhornska samlingsbandet innehöll dessutom ett 
antal skrifter av övervägande medicinskt innehåll: Herbarium, Olaus Martinis lä- 
karebok (denna handskrift användes av J. V. Broberg i hans utgåva av arbetet 
1879) samt Recepta nonulla. Också det därpå följande registret tycks vara av
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Phrychius’ hand liksom även en samling hushållsrön, färgberedningsreeept och 
medicinska föreskrifter, som fyller de närmast följande sidorna. Och efter Tisbe 
har han tillfogat några poetiska arbeten, främst då den satiriska dikten »Ett Lustigt 
Faddersnack». Han har sålunda haft skilda intressen. Möjligen har han själv såsom  
lärare använt sig av sin Tisbehandskrift och det är icke otänkbart, att stycket 
uppförts ännu någon gång vid skolan i Karlstad, som just under hans konrektorat 
visade stor livaktighet enligt vad bevarade listor över skoldisputationer ge vid  
handen; f. ö. berättar Petrus Magni Gyllenius om uppförande av skolkomedier 
åren 1645 och 1647, ehuru det då rör sig om andra stycken. Karakteristiskt nog 
var just Gudmundus Erlandi Norenius rektor då.

Vi ha emellertid möjlighet att följa handskriftens öden ännu en tid efter Phry
chius’ död. Samlingsbandet har nämligen innehållit ytterligare ett register, skri
vet 22 maj 1647, och en samling recept och hushållsrön, skrivna i Stockholm 22 
augusti samma år av Sueno Jacobi Swart. Detta är en landsman och f. d. elev till 
Phrychius. Han var son till en borgare i Karlstad och upptogs efter dennes död 
av borgmästaren där Gustaf Ersson, fader till juris professorn och hovrättsasses
sorn i Dorpat Gustaf Carlholm, adlad Carlhjelm (en uppgift att Gustaf Ersson skulle 
varit Swarts styvfar synes osannolik). Swart blev student i Uppsala 26/2 1637 
och hamnade slutligen som borgmästare i Askersund, där han synes ha dött före 
1668. Att han varit en begåvad och nitisk person visas av det stora antal oratio
ner, hela 9 stycken, som han under åren 1634-37 höll i Karlstads skola. Det är ju 
tänkbart, att Tisbe uppfördes under hans skoltid och intresserat honom, varför 
hans beskyddare Gustaf Ersson efter Phrychius’ död 1639 förvärvat den åt honom. 
A tt döma av Swarts egna tillägg förefaller det dock mera sannolikt, att det varit 
receptsamlingen, som lockat.

Handskriftens vidare öden efter Swarts död låta sig däremot ej fastställa. Y t
terligare några recept ha tillfogats samt en kort notis om vädret under julen 1701, 
men huruvida detta gäller Askersund eller någon annan ort uppgives ej. I  juli 
1862 dyker så den lilla volymen upp igen, då Eichhorn för 4 rdr rmt tillhandlar sig 
den av bokhandlare V. R. H. Seelig. Han skänkte den sedan till Kungliga Biblio
teket den 5 september 1888, där bandet slaktades, så att de poetiska partierna 
kommo att bilda en volym för sig (signum: Yp 18), medan de medicinska bildade en 
annan (signum: X  28).

Med allra största sannolikhet torde man sålunda kunna fastslå, att Stockholms- 
handskriften av Tisbe återger den version, som uppfördes i Karlstad 1615. Som re
dan Ernst Meyer framhåller i sin upplaga 1909, verkar Uppsalafragmentet (UUB: 
V 121 b) att vara mera troget mot originalet, och det torde vara en av de versio
ner, som uppfördes i östra Sverige. Smärre varianter i texten ha väl uppkommit 
genom skrivfel eller en önskan att mildra en del grovkornigheter, men därjämte m ö
ter man vissa språkliga nyanser, vilka möjligen kunna förklaras genom hand
skrifternas olika proveniens. Som ett tidigt bidrag till de värmländska herrgår
darnas insats i den svenska litteraturens historia bör kanske också episoden med 
informatorn Nicolaus Magni Phrychius på Björnö kopierande det livfulla skoldra
mat påräkna ett visst intresse. Och det är kuriöst att tänka på, att när Adolf 
Gotthard Noreen biträdde Meyer med att på nytt utgiva stycket 1909, så kunde 
han icke ana, att handskriften utgjorde en kopia av en volym, som med största 
sannolikhet en gång tillhört hans stamfars bibliotek.

E rik  Gren.

Tegnérs Karl XII:s-dikt och Karl XIY Johan.1
I sin analys av Tegnérs K arl X I I  betonar Böök2 starkt anslagets livfullhet, dess 

språng in medias res. »Redan de första raderna ge oss Karl X II vid Narva: plötsligt, 
oförberett står han där, i en gest, som sammanfattar hela hans ungdom. Det har 
inbillningssynens självklarhet och nödvändighet.» Samtidigt framhålles dock, att 
upptaktens stolt utmanande ton och pittoreska bakgrund av krutrök för tanken 
till Johannes Ewalds K ong Christian stod ved höien M ast — i  JRög og D am p. Det

1 I annan utformning och utan hänvisningar har detta ämne behandlats av förf. i 
Sv. Dagbl. 28 febr. 1949.

2 Svenska studier i litteraturvetenskap 1913, s. 84.


