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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.
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är möjligt, att Tegnér fått en impuls från Ewald, och att diktens »i rök och damm» 
står kvar som en reminiscens härav.

A tt Tegnér vid utformandet av diktens första strof arbetat med vissa verbala 
lån från Ewald förefaller också sannolikt. Att den i övrigt är en fantasiskapelse 
innebär i och för sig ingen omöjlighet. Men när nu alla de element, som tillsammans 
forma strofens Karl XILsbild — krutröken, den »från bältet» dragna sabeln och 
den aggressiva attityden —  kunna påvisas i ett mycket bekant samtida porträtt, 
torde försiktigheten bjuda att räkna med inflytelser från nämnda håll. D etta före
faller så mycket mer berättigat, som ifrågavarande porträtt av general Bernadotte, 
översänt till valriksdagen i Örebro, tycks ha spelat en betydelsefull roll i agitationen 
för den hastigt uppdykande nya tronföljarkandidaten.1 Numera känd i närmare 30 
exemplar, av vilka flertalet säkerligen funnits inom landet redan under Karl Johans 
kronprinstid, kan denna gravyr ej gärna ha varit Tegnér okänd. Tvärtom måste 
antagas, att han ej blott sett den utan även blivit delaktig av den därmed för
bundna hänförelsen.

A tt antaga ett inflytande av detta slag på K a rl X I I  förefaller även väl över
ensstämma med vad man vet om Tegnérs sätt att arbeta. Han var ju tydligen en 
i hög grad receptiv natur, som från olika håll upptog både m otiv och bilder för att 
kasta in dem i sin diktnings smältdegel. Särskilt i anslagen till vissa dikter torde 
man kunna spåra också syn- och minnesbilder.

Som ett visst stöd för antagandet, att impulsen till diktens anslag kommit u ti
från, skulle kunna hänvisas till den stilistiska motsättningen mellan första strofen 
och de följande. Den realism, som kännetecknar anslaget med dess appell till både 
öga och öra fullföljes ej i fortsättningen. Där avlöses den av en stiliserad, på retorisk 
utsmyckning nästan blottad framställning, som för tanken till medalj plastiken. 
Utan tvivel var detta också den rätta formen för en dikt, som avsåg att skildra 
Karl »mindre som historisk företeelse än personifikationen av en idé».2

De synpunkter, varur Tegnérs K a rl X I I  skärskådades i Svenska studier, voro 
huvudsakligen de estetiska och idéhistoriska. I den äldre av sina båda Tegnér- 
monografier3 upptar emellertid Böök också till behandling frågan om diktens 
politiska undermening. Den sammanställes där med fyra andra dikter från tiden 
1816— 21, bland dem Göta lejon (1818). Gemensamt för dessa är, att de i mer eller 
mindre förtäckta ordalag ge uttryck åt revanschtanken. I K a rl X I I  är o de två  
sista stroferna uppburna av denna idé.

A tt i dessa strofer ingår en dagspolitisk hänsyftning har också uttalats av Ruben 
G:son Berg.4 »Än bor i Nordens lundar den höga anden kvar etc.» äro enligt honom  
ord utan mening, om de ej liksom slutet av Geijers minnesdikt få anses häntyda 
på Karl Johan. Häremot måste emellertid invändas, att förutsättningen för Geijers 
apostrofering av Karl Johan — han framställes som fullfölj are av Karl X II:s norska 
politik —  fullständigt salmas hos Tegnér. Av skäl, som framgå av det följande, 
är f. ö. en hyllning till monarken från Tegnérs sida i detta sammanhang otänkbar.

Emellertid förefaller Berg vara på rätt spår, när han finner en mer speciell hän
syftning i orden om den nya hjälteandan, efter en hundraårig sömn uppstånden ur 
graven som en ny Holger Danske.5 Huru dessa lönrunor skola tolkas synes man få 
upplysning om vid en jämförelse med den vid samma tid —  november-december 
1818 —  tillkomna Göta lejon. Denna dikt avsjöngs vid den fest, som på Oscarsdagen 
den 1 december nämnda år hölls på Knutssalen i Malmö för att fira prinsens u t
nämning till generalbefälhavare i Skåne. Dikten är en starkt aktivistiskt präglad 
hyllning av kronprinsen, som skalden i skånska krigsbefälets namn lovar att följa

1 Se förf. i K arl Johans Förb:s Handl., 1943-47, s. 6 ff. och i Sv. Dagbl. 16/2 1949. 
— Porträttet återgivet i dessa artiklar. De bästa reproduktionerna i Höjer, Carl X IV  
Johan, den franska tiden, 1935, pl. mot s. 112 och Alma Söderhielm, Carl Johan, 1939, 
pl. mot s. 200.

2 Böök, a. a., s. 117.
3 Esaias Tegnér, 1, 1917, s. 183 f.
4 Litteraturbilder, 2. Sami., 1919, s. 66.
5 Det torde förtjäna övervägas, om ej Holger Danske-motivet ligger under slutraderna 

i strof 6. I varje fall kan den danska folkdikten antagas ha varit Tegnér bekant vid denna 
tid. Thieles studie över hithörande folksägner framlades i Danske Folkesaqn, Bd 1, 
Khn 1818.
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»vart Oscar och vart segren går». På grund av den olikartade publik, vartill de båda 
dikterpa rikta sig —  i det ena fallet militärer, i det andra akademiker — vari
eras deras tonart, men innebörden är densamma: de förhoppningar, som Karl Johan 
svikit, skola infrias av hans son.

A tt Tegnér i denna dikt kan ge uttryck åt så högt spända förhoppningar står 
givetvis i samband med den allmänna ljusning i skaldens lynne, som kan spåras 
under detta skede av hans liv.1 Orsakerna härtill har man väsentligen sökt i in 
flytelser från de idealistiska strömningarna i den samtida tyska filosofien. Utan  
att förringa betydelsen av dessa påverkningar torde man beträffande tiden kring 
1818 också kunna peka på yttre förhållanden, stående i nära samband med till
komsten av de båda nämnda dikterna.

Syftet med prins Oscars utnämning till befälhavare över de skånska strids
krafterna och andra i samband därmed stående åtgärder var otvivelaktigt att öva 
påtryckning på Danmark. Framför allt var det frågan om Norges delaktighet i 
den danska statsskulden, som var orsaken till spänningen. Men de påtryckningar, 
som med anledning därav på danskt initiativ från stormakternas sida riktades mot 
Sveriges regering, tillbakavisades med skärpa av Karl Johan. Särskilt mot tsaren 
uppträdde han med stor bestämdhet.2 Det kan antagas, att Tegnér tack vare sina 
goda förbindelser med Lars von Engeström hade kännedom om dessa förhållanden. 
Även om så ej är fallet, måste de militära åtgärder, som vidtogos i Tegnérs närmaste 
omgivningar, för hans patriotiska sinne ha varit i hög grad stimulerande. Det 
torde ej vara för djärvt att särskilt i dikterna Göta lejon och K arl X I I  se ett uttryck  
för den b e r e d sk a p sa n d a , som vid denna tid måste ha gjort sig gällande, ej minst i 
Skåne. Men tyngre än dessa allmänt patriotiska känslor ha sannolikt vägt de för
hoppningar, som Tegnér ansåg sig kunna fästa vid kronprinsen. Den nya och 
ljusare dag, som skalden nu skymtar vid synranden, ger honom mod att låta sist
nämnda dikt trots dess tragiska ämne klinga ut i en stämning av nationell för
tröstan. K a rl X I I  är en apoteos åt hjältekonungen, »den skönaste patriotiska 
minnesdikt, som någonsin diktats i Sverige»3 men inrymmer samtidigt en dunkel 
vaticinatio om en framtida svensk utrikespolitik, diametralt m otsatt Karl X IY  
Johans. Karl XII:s gärning skall fullföljas av Karl Johans son.4

Gunnar Ekholm.

1 Göte Jansson, Tegnér och politiken 1815-1840, s. 83 f.
2 Schinkel, Minnen ur Sveriges nyare historia 10, s. 62.
3 Böök, Esaias Tegnér, 1, 1945, s. 274. Citatet fortsätter: » . . ., så genialt enkel, att 

den kan fattas av ett barn, och så djupsinnig, att den rymmer hela den kant-fichteska 
etikens anda, full av rent poetisk hänförelse för ett mänskligt hjälteideal och samtidigt 
uttryckande en nationell idé, som för Tegnér var den levande kärnan i all svensk utrikes
politik.»

4 Detta var ej blott Tegnérs och en rad senare skalders dröm utan en allmän folk
föreställning, på ett senare stadium anknuten till Karl XV. Om honom föregavs en 
spådom ha uttalat, att han skulle befria Finland men själv stupa på St. Petersburgs 
ruiner. Se Lundblad, Upsalaliv, 1884, s. 364.


